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Продаж об’єктів групи А

У номері

Індекс та назва видання

19 жовтня 2016 р.

Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж за конкурсом з відкритістю пропонування
ціни за принципом аукціону – єдиного майнового комплексу
державного торговельного підприємства «Гудок»
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного торговельного підприємства «Гудок».
Місцезнаходження об’єкта: 03151, м. Київ, вул. Аеродромна, 14.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Управління справами Фонду
державного майна України», код за ЄДРПОУ 39950170, місцезнаходження: 01601,
м. Київ, вул. Кутузова, 18/9.
Відомості про об’єкт приватизації: до складу ЄМК входить нерухоме майно, а
саме: адміністративна будівля (літ. А) – 243 м2, склади (літ. Б) – 1 391,1 м2, гаражі
(літ. В) – 172,9 м2, прохідна (літ. Д) – 20,8 м2, навіс (літ. Е), склад палива (літ. Г) –
15,6 м2, навіс (літ. Ж).
Відомості про земельну ділянку: ЄМК розташований на земельній ділянці
площею 5 076,16 м2.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи на
території підприємства не утворюються і не зберігаються.
Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2002 року (ліквідоване), продукція не випускається.
Кількість робочих місць: –.
Початкова ціна – 13 661 965,00 (тринадцять мільйонів шістсот шістдесят одна
тисяча дев’ятсот шістдесят п’ять гривень) без ПДВ.
ПДВ – 2 732 393,00 (два мільйони сімсот тридцять дві тисячі триста дев’яносто
три гривні).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 16 394 358,00
(шістнадцять мільйонів триста дев’яносто чотири тисячі триста п’ятдесят
вісім гривень).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Види діяльності підприємства покупець визначає самостійно.
2. Створити не менше 3 робочих місць на підприємстві протягом одного року.
3. Забезпечувати вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища.
4. Оформити право власності на земельну ділянку та забезпечити подальше
використання земельної ділянки згідно з чинним законодавством.
5. Покупець зобов’язується зареєструвати право власності на об’єкти нерухомості, що входять до складу єдиного майнового комплексу.
6. Подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу,
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за
їх виконанням у порядку, що затверджується ФДМУ.
7. Зобов’язання зберігають свою дію для осіб, які придбають об’єкт у разі його
подальшого відчуження протягом строку дії цих зобов’язань.
8. 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 передавання.
На покупців об’єкта приватизації поширюється обмеження, визначені частиною
першою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».

Заяви на участь у конкурсі подаються до органу приватизації відповідно до
Порядку подання та розгляду заяви про включення об’єкта до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви про приватизацію об’єктів груп А, Д та Ж,
затвердженого наказом ФДМУ від 02.04.2012 за № 437.
Учасник конкурсу подає бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування
післяприватизаційного розвитку об’єкта приватизації, конкурсну пропозицію ціни
(у запечатаному непрозорому конверті).
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та платежі за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок одержувача – РВ ФДМУ по м. Києву, р/р № 37184501900001
в банку ГУДКСУ у м. Києві, МФО 820019, код ЄДРПОУ 19030825.
Грошові кошти у розмірі 1 639 435,80 грн., що становить 10% від початкової
ціни об’єкта приватизації, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по м. Києву на р/р
№ 37313080214093, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19030825 в банку ДКСУ, м. Київ.
Призначення платежу: «10 % початкової ціни об’єкта приватизації для участі у конкурсі
з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з продажу єдиного майнового
комплексу державного торговельного підприємства «Гудок» без ПДВ».
Конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону проводиться
відповідно до Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств
(малу приватизацію)», Порядку продажу об’єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за
конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, затвердженого наказом ФДМУ від 02.04.2012 № 439 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 14.05.2012 за № 753/21066.
Конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відбудеться 9 листопада 2016 року об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Богдана
Хмельницького, 55 (конференц-зал), Українська універсальна біржа.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону – 1 листопада 2016 року.
Ознайомитись з об’єктом можна за адресою: 03151, м. Київ, вул. Аеродромна,
14 з дозволу РВ ФДМУ по м. Києву в робочі дні та години.
Заяви на участь в конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону приймаються за адресою: 01032, м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 331 щодня
з 9.00. до 18.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – з 9.00 до 16.45.
Отримати додаткову інформацію можна в РВ ФДМУ по м. Києву за адресою:
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 331 щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – з 9.00 до 16.45, тел. 281-00-35.

Продаж об’єктів групи Е
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності,
т. 200-35-29
Фонд державного майна України повідомляє, що аукціон з продажу державної
частки у статутному капіталі спільного українсько-швейцарського підприємства
у формі товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕМА», що становить 40 %
статутного капіталу товариства, оголошений у газеті «Відомості приватизації» від
12 вересня 2016 року № 73 (989) та запланований на 11 жовтня 2016 року, не відбувся у зв’язку з відсутністю заяв від потенційних покупців.

КОНКУРСИ З відбору розробників
документації із землеустрою
ВОЛИНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою продажу
об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою
(розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, закріплення меж земельної ділянки межовими знаками; погодження меж земельної
ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами, внесення відомостей до національної кадастрової системи, у т. ч. перевірка файла обміну
даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файла); отримання позитивного висновку державної експертизи та витягу з
Державного земельного кадастру; погодження та затвердження проекту землеустрою у встановленому порядку та інші документи необхідні для продажу
земельної ділянки).
Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований
об’єкт державної власності групи А – склад для зберігання готової продукції, реєстр. № 5383767.1.ААБББК487, площею 484,1 м2 (разом із земельною ділянкою) за адресою: Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, м. КаміньКаширський, вул. Ковельська,114а.
Балансоутримувач: ВАТ «Камінь-Каширський консервний завод».
Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,0484 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 09.02.2008
№ 166 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації» зі змінами від 22.04.2008
№ 483 та рішення Камінь-Каширської міської ради Волинської області від
24.12.2013 № 42/66.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім
поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із
землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний
конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів, що подаються
на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою,
затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України від 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами); копія
документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби
і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки
про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента –
юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента
вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із земле
устрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено
вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік
вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які
будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (додаток 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт
із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 19.10.2011 за № 1210/19948, зі
змінами) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі
з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозицію щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт із землеустрою,
а також строк виконання робіт, зазначений в календарних днях.
Конкурс відбудеться 23.11.2016 об 11.00 у РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 801, телефон для
довідок 24-00-57.
Конкурсну документацію претенденти подають до сектору організаційноадміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу за адресою: м. Луцьк, Київський майдан,
9, кімн. 807.

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про проведення повторного конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою продажу об’єкта
приватизації разом із земельною ділянкою
1. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою
(встановлення розміру та меж земельної ділянки, погодження меж земельної
ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами, закріплення меж
земельної(них) ділянки(нок) межовими знаками, проведення робіт з присвоєння
кадастрового номера земельній ділянці, погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, отримання позитивного висновку
державної експертизи щодо розробленої документації із землеустрою та витягу
з Державного земельного кадастру, підготовка інших документів, необхідних для
продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка,
на якій розташоване державне майно – об’єкт незавершеного будівництва – 105-квартирний житловий будинок з вбудованим поштовим відділенням зв’язку. Місцезнаходження об’єкта: вул. Свемовська (Дзержинського)
6б, м. Шостка, Сумська область.
Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт із
землеустрою.
2. Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 09.10.2001
№1837, витяг з рішення Шосткинської міської ради V сесії VII скликання від
15.07.2016 – про регулювання земельних відносин.
3. Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
Умови конкурсу.
Конкурсна документація подається до РВ ФДМУ по Сумській області у запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На
конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта
та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи
з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із
землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами) (далі – Положення); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних
осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, крім осіб, які через
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свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідній орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів
претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ
(для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід
роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має
бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів
і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на
обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення) – для фі-

зичних осіб – підприємців претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців
робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням
податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурсну документацію претенденти подають до відділу управління персоналом та організаційного забезпечення РВ ФДМУ по Сумській області (кімн. 9).
Останній день подання конкурсної документації – 11.11.2016 до 16.00.
Конкурс відбудеться 21.11.2016 о 10.00 за адресою: РФ ФДМУ по Сумській області: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Місцезнаходження комісії: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській області. Телефон для довідок (0542) 36-21-83.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурcу з відбору
виконавців робіт із землеустрою, що відбувся 11.10.2016
Для виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж в натурі (на місцевості) земельної ділянки орієнтовною площею 1,0 га, на якій розташований об’єкт державної власності групи А – комплекс,
який складається з адміністративно-спального корпусу, господарського корпусу,
фінської бані «Сауна», овочесховища, трансформаторного кіску загальною площею 2 646,08 м2 за адресою: Закарпатська обл., Воловецький р-н, смт Жденієво,
вул. Шевченка, 249 (балансоутримувач – відсутній) переможцем конкурсу визнано
ДП «Закарпатський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».

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

IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А – група інвентарних об’єктів у складі: будівля складу літ. Г загальною площею 34,2 м2,
будівля гаражів літ. Д загальною площею 162,8 м2, будівля складу літ. Е загальною площею 49,2 м2, будівля аптеки літ. Ж загальною площею 94,4 м2
разом із земельною ділянкою. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 90260, Закарпатська обл., м. Берегове, вул. Б. Хмельницького, 108. Найменування балансоутримувача: Управління Держпродспоживслужби в Берегівському районі. Мета
проведення незалежної оцінки: приватизація об’єкта державної власності групи
А разом із земельною ділянкою шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника
конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpat_21@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції): згідно з аналітичним обліком станом на 30.09.2016: основних засобів – 4 од. нерухомого майна. Балансова залишкова вартість основних засобів
станом на 30.09.2016 – 47 900,00 грн. Розмір земельної ділянки: 0,3914 га. Місце
розташування земельної ділянки: 90260, Закарпатська обл., м. Берегове, вул. Б.
Хмельницького, 108. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва
та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.
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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області (88000,
м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 313).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей
(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових
прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до
Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і
складається з:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання
робіт (у календарних днях); документів щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна (додаток 2, 4).
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: єдині (цілісні) майнові комплекси у
повному складі активів і зобов’язань; пакети акцій акціонерних товариств; частки
в майні господарських товариств (крім акціонерного товариства), зокрема тих, що
належать до гірничодобувної промисловості.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті до загального відділу РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (понеділок – четвер до 17.00, п’ятниця до 15.45).
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Назва об’єктів

Дата оцінки
Вид вартості

№
з/п

Платник

Замовник

31.10.16
Ринкова

31.10.16
Спеціальна

31.10.16
Ринкова

31.10.16
Ринкова

31.10.16
Спеціальна

31.10.16
Ринкова

31.10.16
Ринкова

30.10.16 30.10.16
Ринкова Ринкова

30.09.16
Спеціальна

30.09.16 30.09.16
Спеціальна Ринкова

30.09.16
Ринкова

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Погодинна оренда кабінетів № 2, 5, 7, 12 площею 376,5 м2
ПрАТ «Українсько- РВ ФДМУ
будинку художньої творчості за адресою: Київська обл.,
Польський вищий
по Київській
м. Біла Церква, вул. Б. Хмельницького, 42/41, що перебу
навчальний заклад області
ває на балансі Білоцерківського будинку творчості
«Центрально-Євро
пейський універ
ситет»
2
2 Тверде покриття площею 36,0 м біля перону «S» за адре
ТОВ «УкраїнськоРВ ФДМУ
сою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний
середземноморські по Київській
аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Між
авіалінії»
області
народний аеропорт «Бориспіль»
3 Частина даху будівлі площею 30,5 м2 аеровокзалу терміна
ПрАТ «Київстар»
РВ ФДМУ
ла «Б» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжна
по Київській
родний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі
області
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
4 Частина нежитлового приміщення № 4.2.14 (6В) площею
Представництво
РВ ФДМУ
14,6 м2 на 4-му поверсі пасажирського термінала «D»
«Брітіш Еірвейс Пі по Київській
Ел Сі»
області
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Між
народний аеропорт «Бориспіль»
5 Частина даху технічної будівлі площею 4,0 м2 за адресою:
ТОВ «ТриМоб»
РВ ФДМУ
Київська обл., Бориспіль-7, РСП «Київцентраеро», що пере
по Київській
буває на балансі РСП «Київцентраеро» Украероруху
області
6 Частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2 адміні
АТ «Райфайзен Банк РВ ФДМУ
стративного корпусу за адресою: Київська обл., аеропорт,
Аваль»
по Київській
Бориспіль-7, РСП «Київцентраеро», що перебуває на ба
області
лансі РСП «Київцентраеро» Украероруху
7 Частина даху спостережної станції астрономічної обсер
ТОВ «Астеліт»
РВ ФДМУ
ваторії площею 8,0 м2 за адресою: Київська обл., Києвопо Київській
Святошинський р-н, с. Лісники, що перебуває на балансі
області
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
2
8 Частина технічного поверху площею 4,0 м для встанов
ТОВ «Астеліт»
РВ ФДМУ
лення базової станції мобільного зв’язку та щогли даху
по Київській
за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Межигірсько
області
го Спасу, 6, що перебувають на балансі ДП «УкрДНТЦАТП»
9 Приміщення № 6, 7, 8, 9, 10, 11, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32,
ДП «Український
РВ ФДМУ
33 та частина приміщення № 39 площею 246,25 м2 на 2-му
авіаційний метеоро по Київській
поверсі будівлі аеровокзалу термінала «Б» (інв. № 6909)
логічний центр»
області
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнарод
ний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
10 Приміщення № 7-12 площею 143,3 м2 на 1-му, 2-му та
ДП «Український
РВ ФДМУ
3-му поверхах будівлі метеорологічного радіолокатора
авіаційний метеоро по Київській
(інв. № 4209) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
логічний центр»
області
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають
на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
11 Частина малого спортивного залу площею 75,0 м2 навчаль
ФОП Заруба Олег РВ ФДМУ
ного корпусу № 2 за адресою: Київська обл., м. ПереяславВікторович
по Київській
Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, що перебуває на
області
балансі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педа
гогічний університет імені Григорія Сковороди»
12 Частина приміщення № 7 площею 3,6 м2 на 1-му поверсі
ТОВ «Гюнсел»
РВ ФДМУ
пасажирського термінала «D» за адресою: Київська обл.,
по Київській
м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»,
області
що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт
«Бориспіль»
13 Частина нежитлового приміщення площею 100,44 м2 у бу
ПАТ «Розрахунковий РВ ФДМУ
дівлі ЦТЕ № 2 (техбудівля № 2, інв. № 30134) за адресою:
центр з обслугову по Київській
Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. О. Богда
вання договорів на області
нова, 9, що перебуває на балансі КП «Укрспецзв’язок»
фінансових ринках»
2
14 Блок складів (інв. № 10310064) площею 108,56 м та ас
ТОВ «Тракфорт»
РВ ФДМУ
фальтована площадка (інв. № 10330011) площею 726,44 м2
по Київській
за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
області
с. Гореничі, 21-й км Житомирського шосе, що перебувають
на балансі Ірпінського міжрайонного управління водного
господарства
15 Металевий майданчик площею 4,0 м2 та майданчик пло
ПрАТ «МТС Україна»
щею 12,0 м2 димової труби (інв. № 143) за адресою: Київ
ська обл., Сквирський р-н, с. Тхорівка, вул. Сквирська, 42,
що перебувають на балансі ДП «Укрспирт»
16 Частина нежитлового приміщення площею 52,9 м2 за адре
Виконавчий комітет РВ ФДМУ
сою: Київська обл., м. Васильків, вул. Покровська, 5,
Васильківської місь по Київській
що перебуває на балансі Васильківського управління Дер
кої ради Київської
області
жавної казначейської служби України Київської області
області
Визначення вартості об’єкта для погодження розрахунку орендної плати
(за заявою від сторонньої організації)
17 Частина металевої площадки загальною площею 1,5 м2 на
ТОВ «Астеліт»
відмітці 55 м несучої башти димової труби ВОК (промис
ловий майданчик зони відчуження ДСП ЧАЕС) за адресою:
зона відчуження, Київська обл., м. Прип’ять, проммайданчик
ЧАЕС, що перебуває на балансі ДСП «Чорнобильська АЕС»
18 Частина металевої площадки загальною площею 1,5 м2 на
ТОВ «Астеліт»
відмітці 70 м несучої башти димової труби ВОК (промис
ловий майданчик зони відчуження ДСП ЧАЕС) за адресою:
зона відчуження, Київська обл., м. Прип’ять, проммайданчик
ЧАЕС, що перебуває на балансі ДСП «Чорнобильська АЕС»
31.10.16
Ринкова

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: опора антенна залізобетонна № 9, інв. № 3610,
розміром 7,7 м х 10,3 м, інв. № 3610, загальною площею 79,3 м2. Місце
знаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Макарова, 13.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: ДП «Бердянський морський торговельний порт». Платник
робіт з оцінки: ПрАТ «МТС Україна». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.10.2016. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061)
226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ
по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Запорізькій області.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в будівлю (літ. В) нежитлові приміщення з № 2 до № 6 включно загальною площею 117,2 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченко/Гастелло,71/46.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач майна: Запорізька державна інженерна академія. Платник робіт
з оцінки: фізична особа – підприємець Мироненко Сергій Володимирович. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2016. Контактні телефони:
відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-0750 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовано-прибудовані в перший поверх будівлі учбового корпусу нежитлові приміщення (літ. А-2, приміщення № 44
площею 16,5 м2 та прибудова а’-1, приміщення № 42, № 43 площею 14,1 м2)
загальною площею 30,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
м. Мелітополь, вул. М. Грушевського (Карла Маркса), 19. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна:
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. Платник робіт з оцінки: ФОП Касаткіна Світлана Юріївна. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2016. Контактні телефони: відділ оренди
державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина даху п’ятиповерхової адміністративної
будівлі (літ. А-5), реєстровий номер 03491412.1.ТЮЯЮЛШ057, загальною
площею 80,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 56а (колишня назва вул. 40 років Радянської України, буд. 56а). Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач майна: Запорізький обласний центр зайнятості. Платник робіт
з оцінки: ПрАТ «Київстар». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.10.2016. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87
(89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Запорізькій області.
 5. Назва об’єкта оцінки: вбудоване в перший поверх будівлі учбового
корпусу (літ. Б-4) нежитлове приміщення № 67 загальною площею 18,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, буд. 66б.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач майна: Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет». Платник робіт з оцінки: ФОП Черкасова Олена Анатоліївна. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2016. Контактні
телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061)
226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення тамбуру № 33
площею 2,0 м2, вбудованого в перший поверх гуртожитку (літ. А-9), переведеного розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації від 12.02.2010 № 34, із жилого фонду в нежилий. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, буд. 50. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький
авіаційний коледж ім. О. Г. Івченка. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Укрсоцбанк». Дата
оцінки: (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2016. Контактні телефони:
відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-0750 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 7. Назва об’єкта оцінки: вбудоване в підвальний поверх будівлі гуртожитку (літ. А-9) нежитлове приміщення № 3 (у складі приміщень з № 1 до
№ 6 включно площею 106,1 м2 та коридору № 1 площею 4,2 м2) загальною
площею 110,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпрорудне, просп.
Ентузіастів 15. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей». Платник робіт
з оцінки: ФОП Хачатурян Ерік Сергійович. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.10.2016. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ
ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють
на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту
оцінки. Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту
про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта
оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та
дату проведення конкурсу) по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення); 3) конкурсну
пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному окремому конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть. У разі
невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання
претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. № 22, каб. № 16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50, 226-07-66, 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу організаційно-документаль
ного та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб. № 9)
до 28.10.2016 (включно).
Конкурс відбудеться 03.11.2016 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 35.

31.10.16
Ринкова

ЗАПОРІЗЬКА область

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

31.10.16
Ринкова

ЗАКАРПАТСЬКА область

КИЇВСЬКА область

На конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь
у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон
для довідок (0312) 61-38-83.

31.10.16
Ринкова

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
 1. Назва об’єкта оцінки: частина коридору площею 1,0 м2 першого
поверху будівлі учбового корпусу № 3-4. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Донбаська державна машинобудівна академія (код за ЄДРПОУ
02070789). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ,
бульв. Машинобудівників, 34. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ
ФДМУ по Донецькій області, тел./факс (057) 700-02-26, електронна адреса:
fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки: ФОП Гофман О. Й. Наявність об’єктів,
що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.10.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 1,0 м2 першого поверху учбового корпусу № 3. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Маріупольський державний університет (код
за ЄДРПОУ 26593428). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Матросова, 5. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна
з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, тел./факс (057) 700-02-26, електронна адреса: fdmu14@ukr.net.
Платник робіт з оцінки: ФОП Бочаров В. Ю. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 1,0 м2 першого поверху учбового корпусу № 1. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Маріупольський державний університет (код
за ЄДРПОУ 26593428). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Будівельників, 129а. Мета проведення оцінки: визначення вартості
майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по
Донецькій області, тел./факс (057) 700-02-26, електронна адреса: fdmu14@ukr.net.
Платник робіт з оцінки: ФОП Бочаров В. Ю. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2016.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 1,0 м2 другого поверху учбового корпусу № 2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Маріупольський державний університет (код
за ЄДРПОУ 26593428). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Георгіївська, 69. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна
з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, тел./факс (057) 700-02-26, електронна адреса: fdmu14@ukr.net.
Платник робіт з оцінки: ФОП Бочаров В. Ю. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2016.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення
конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан
Театральний, буд. 1, 4-й поверх. Телефони для довідок (057) 700-03-27.
Конкурс відбудеться 03.11.2016 о 10.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області
за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1, 4-й поверх.
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.

31.10.16
Ринкова

ДОНЕЦЬКА область

Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (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 10.11.2016 об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, телефон для довідок 200-25-36.

КІРОВОГРАДСЬКА область
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: нежитлові приміщення загальною площею
2
80,0 м на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська
обл., смт Голованівськ, вул. Соборна, 44б, що перебувають на балансі Управління
Державної казначейської служби у Голованівському районі Кіровоградської області.

№ 84 (1000)

ФДМУ – 25 років
Найменування балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби у
Голованівському районі Кіровоградської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Соборна, 44б. Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 3332-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника
конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість основних засобів
станом на 01.10.2016, тис. грн – 4,309. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна) –
31.10.2016. Площа земельної ділянки: 200,15 м2. Місце розташування земельної
ділянки: смт Голованівськ, вул. Соборна, 44б. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з
оцінки: Голованівська с/р (тел. (05252) 2-16-75).
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
45,2 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Мала Виска, вул. Жовтнева, 79, що перебувають на балансі Управління
Державної казначейської служби у Маловисківському районі Кіровоградської області.
Найменування балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби у
Маловисківському районі Кіровоградської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Кіровоградська обл., м. Мала Виска, вул. Жовтнева, 79. 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 (основні засоби) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість основних засобів,
тис. грн – дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: немає. Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2016.
Площа земельної ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: м. Мала Виска, вул. Жовтнева, 79. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки:
Маловисківська міська рада (тел. (05258) 5-18-37 Линник Л. І.).
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
76,5 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська
обл., м. Бобринець, вул. Миколаївська, 56, що перебувають на балансі Управління
Державної казначейської служби у Бобринецькому районі Кіровоградської області.
Найменування балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби у
Бобринецькому районі Кіровоградської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Кіровоградська обл., м. Бобринець, вул. Миколаївська, 56. 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
(основні засоби) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 01.10.2016, тис. грн – 8,852. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата на яку проводиться
оцінка майна) – 31.10.2016. Площа земельної ділянки: 76,5 м2. Місце розташування
земельної ділянки: м. Бобринець, вул. Миколаївська, 56. Замовник робіт з оцінки –
РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник
робіт з оцінки: Відділ освіти, молоді та спорту Бобринецької міської ради (тел. (095)
547-74-41, (096) 119-84-15 Вікторія Петрівна Літвінова).
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
750,82 м2 за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, м. Помічна,
вул. Перемоги, 89, що перебувають на балансі державного закладу «Кіровоградський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України». Найменування балансоутримувача: Державний заклад «Кіровоградський обласний
лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, м. Помічна, вул. Перемоги, 89. 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 (основні засоби) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт.
Балансова залишкова вартість основних засобів, тис. грн – дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки
(дата на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2016. Площа земельної ділянки:
дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: Добровеличківський
р-н, м. Помічна, вул. Перемоги, 89. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки:
Помічнянська міська рада (тел. (099) 949-84-42 Ірина Валентинівна).
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
25,5 м2 в одноповерховій будівлі приймальника-розподільника (літ. А) за адресою: м. Кіровоград, вул. 40 років Перемоги, 109, що перебувають на балансі Управління Міністерства внутрішніх справ України в Кіровоградській області. Найменування
балансоутримувача: Управління Міністерства внутрішніх справ України в Кіровоградській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кіровоград, вул. 40 років Перемоги, 109. 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 (основні засоби) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість основних засобів, тис. грн – інформація уточнюється. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата на
яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2016. Площа земельної ділянки: 160,0 м2.
Місце розташування земельної ділянки: м. Кіровоград, вул. 40 років Перемоги, 109.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград,
вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: Громадська організація «Кіровоградська організація захисту тварин «БІМ» (тел. (050) 557-54-11 Юдіна Тетяна).
 6. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення коридору площею 2,0 м2 на
першому поверсі головного адміністративно-учбового корпусу № 1 за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Єгорова, 15, що перебуває на
балансі Кіровоградського національного технічного університету. Найменування
балансоутримувача: Кіровоградський національний технічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Єгорова, 15.
Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 3324-00. Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua Кількість
об’єктів необоротних активів (основні засоби) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість основних засобів, тис. грн – дані уточнюються. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: інформація відсутня. Дата
оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2016. Площа земельної ділянки: 3,274 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Світловодськ, вул. Єгорова, 15. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009,
м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: Фізична особа-підприємець
Репін Олексій Вікторович (тел. (067) 944-98-63).
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 22,90 м2 на
цокольному поверсі будівлі поштового зв’язку за адресою: Кіровоградська обл.,
м. Кіровоград, вул. Поповича, 3, що перебуває на балансі Кіровоградської дирекції
УДППЗ «Укрпошта». Найменування балансоутримувача: Кіровоградська дирекція
УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Поповича, 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 (основні засоби) згідно з
обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість основних засобів станом
на 05.10.2016, тис. грн – 15,27142. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: інформація відсутня. Дата оцінки (дата на яку проводиться
оцінка майна) – 31.10.2016. Площа земельної ділянки: 22,9 м2. Місце розташування
земельної ділянки: м. Кіровоград, вул. Поповича, 3. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник
робіт з оцінки: ПАТ «Укртелеком» (тел. (095) 763-60-06 Олексій).
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 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 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 РВ 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
31.10.2016 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 04.11.2016 о 8.30 у РВ ФДМУ по Кіровоградській
області за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 708.

ЛУГАНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта державної власності групи А, що підлягає
приватизації шляхом продажу на аукціоні
 Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване підвальне приміщення з входом у підвал, яке складається з: приміщення 1 загальною площею 155,3 м2, приміщення 2 загальною площею 156,5 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Федоренка, 10. Балансоутримувач: ВАТ «Сєвєродонецький приладобудівний завод». Мета оцінки: визна-
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чення початкової ціни об’єкта на аукціоні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.10.2016.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи,
в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на
виконання таких робіт: письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами; інформацію про претендента за
встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
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.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті та має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях, для об’єктів нерухомого майна – не більше 5 днів; для цілісних майнових комплексів – 15 – 20 днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться 10.11.2016 о 10.00 у РВ ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційнодокументального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області
не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби
Народів, 32а, 3-й поверх, каб. 313.
Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення загальною
площею 18,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 26. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Карпінського, 8. Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів,
вул. Карпінського, 8. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Бакай Ганна Миколаївна.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 29,4 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 3. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, пл. Святого Юра, 1. Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, пл. Святого Юра, 1. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ППНЗ «Центр вивчення мов «Компіс».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі гуртожитку загальною
площею 48,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Дрогобицький р-н, смт Меденичі, вул. Дрогобицька, 32. Балансоутримувач: Державний навчальний заклад «Меденицький професійний ліцей». Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Дрогобицький р-н, смт Меденичі, вул. Дрогобицька, 32. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.10.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 4. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі гуртожитку загальною
площею 108,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пасічна, 89.
Балансоутримувач: Відокремлений структурний підрозділ «Львівський автомобільнодорожній коледж» НУ «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування
земельної ділянки: м. Львів, вул. Пасічна, 89. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.10.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень другого поверху (кімн. № 72 площею 13,2 м2) в будівлі гуртожитку. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Стрий, вул. Львівська, 141. Балансоутримувач
(Орендодавець): Вище професійне училище № 35 м. Стрия. 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. Стрий, вул. Львівська,
141. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПАТ «БАНК СІЧ».
 6. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення загальною
площею 5,0 м2 на третьому поверсі гуртожитку № 1. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, вул. Бой-Желенського, 14. Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». 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. БойЖеленського, 14. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Андросюк Ольга Романівна.
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 дахів, нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71, 261-62-04.

РІВНЕНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації
 1. Назва об’єкта оцінки: незавершене будівництво квартири № 1 в
4-квартирному житловому будинку з господарськими приміщеннями. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Служба автомобільних доріг у Рівненській області Державного агентства автомобільних доріг України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Базальтове, вул. Базальтівська, 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості (початкової
ціни) об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні в електронній формі. Телефон замовника конкурсу (0362) 63-58-19 (відділ приватизації, управління
державним майном та корпоративними правами держави). Телефакс замовника
конкурсу 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77) . Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77). Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): інформація
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відсутня. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: незавершене будівництво квартири № 2 в
4-квартирному житловому будинку з господарськими приміщеннями. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Служба автомобільних доріг у Рівненській області Державного агентства автомобільних доріг України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Базальтове, вул. Базальтівська, 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості (початкової
ціни) об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні в електронній формі. Телефон замовника конкурсу (0362) 63-58-19 (відділ приватизації, управління
державним майном та корпоративними правами держави). Телефакс замовника
конкурсу 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77). Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77). Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): інформація
відсутня. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: незавершене будівництво квартири № 3 в
4-квартирному житловому будинку з господарськими приміщеннями.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Служба автомобільних доріг у
Рівненській області Державного агентства автомобільних доріг України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Базальтове,
вул. Базальтівська, 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості (початкової ціни) об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні в електронній
формі. Телефон замовника конкурсу (0362) 63-58-19 (відділ приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави) Телефакс замовника конкурсу 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): інформація
відсутня. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення
земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.
 4. Назва об’єкта оцінки: незавершене будівництво квартири № 4 в
4-квартирному житловому будинку з господарськими приміщеннями. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Служба автомобільних доріг у Рівненській області Державного агентства автомобільних доріг України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Базальтове, вул. Базальтівська, 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості (початкової
ціни) об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні в електронній формі. Телефон замовника конкурсу (0362) 63-58-19 (відділ приватизації, управління
державним майном та корпоративними правами держави). Телефакс замовника
конкурсу 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77). Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77). Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): інформація
відсутня. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення Радивилівського ЦОС ЦПЗ № 2 площею 24,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Рівненська дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Рівненська обл., м. Радивилів, вул. О. Невського, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу 26-86-80. Електронна адреса
замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП
Круглик Ольга Володимирівна. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом
на 01.09.2016 становить 4 150,95 грн. 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): 31.10.2016.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні»,
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямків, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, які
містяться в конверті. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності» зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано
заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву
та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, 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 пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться 11.11.2016 о 9.00 в РВ ФДМУ по Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються. 07.11.2016 (включно) до 17.00
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 26-79-91.

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди
Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнахо
Інформація
№
Дата
Мета проведення
дження (індекс, адреса), балансоутримувач (на
про замовни
з/п
оцінки
оцінки
зва, код ЄДРПОУ, контактний телефон)
ка/платника
1 Ділянка покрівлі 5-поверхової будівлі загальною
На дату, Визначення вартості ДП «Чугуїв
площею 19,4 м2 за адресою: Харківська обл.,
визначену об’єкта оренди для по ський
м. Чугуїв, м/р Авіатор, що перебуває на балансі
орендо годження розрахунку авіаційний
ДП «Чугуївський авіаційний ремонтний завод»,
давцем орендної плати (за
ремонтний
08305644, тел.: (05746) 4-21-03, 4-19-57
заявою від сторонньої завод»
організації)
2 Нежитлове приміщення – хол 1-го поверху
10.08.16 Визначення вартості ТОВ фірма
7-поверхової будівлі університетського стоматоло
об’єкта з метою про «РЕГАРД»
гічного центру загальною площею 17,2 м2 за адре
довження договору
сою: м. Харків, просп. Перемоги, 51, що перебуває
оренди
на балансі Харківського національного медичного
університету, 01896866, тел. 707-73-80
3 Нежитлові приміщення на першому поверсі: кімн. 16.09.16 Визначення вартості ТОВ фірма
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
об’єкта з метою про «ХАЗАР» ЛТД
16, 17 площею 269,8 м2 та нежитлові приміщення
довження договору
підвалу: кімн. № I-XI площею 161,8 м2, загаль
оренди
ною площею 431,6 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Чкалова, 15, що перебувають на балансі
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний
інститут», 02066769, тел.: 315-10-56, 788-40-09,
315-11-31
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Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнахо
№
дження (індекс, адреса), балансоутримувач (на
з/п
зва, код ЄДРПОУ, контактний телефон)
4 Нежитлові приміщення на першому поверсі: кімн.
№ 1-30 площею 74,5 м2 та підвалу кімн. № 23,
24 площею 74,8 м2 6-поверхової будівлі учбового
корпусу (інв. № 10300001001) загальною площею
149,3 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 40,
що перебувають на балансі Харківського націо
нального університету будівництва та архітектури,
02071174, тел.: 700-02-50, 700-10-66
5 Нежитлові приміщення загальною площею
117,9 м2, що перебувають на балансі Соло
ницівської селищної ради, за адресою: 62370,
Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Солони
цівка, вул. Горького, 25а, 04398821, тел. (057)
783-71-10

Дата
оцінки

Мета проведення
оцінки

29.07.16 Визначення вартості
об’єкта з метою про
довження договору
оренди

На дату,
визначену
орендо
давцем

6 Нежитлове приміщення на 1-му поверсі
На дату,
2-поверхової адміністративної будівлі загальною визначену
площею 49,3 м2, що перебуває на балансі Со
орендо
лоницівської селищної ради, за адресою: 62370,
давцем
Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Соло
ницівка, вул. Пушкіна, 27, 04398821, тел. (057/)
783-71-10
7 Нежитлове приміщення, вбудоване в цокольний
На дату,
поверх 5-поверхової будівлі, загальною площею визначену
16,2 м2, що перебуває на балансі Солони
орендо
цівської селищної ради, за адресою: 62371,
давцем
Харківська обл., Дергачівський р-н, с Подвірки,
вул. Курязька,12, 04398821, тел. (057) 783-71-10

Визначення вартості
об’єкта оренди до
200,0 м2 для по
годження розрахунку
орендної плати (за
заявою від сторонньої
організації)
Визначення вартості
об’єкта оренди до
200,0 м2 для по
годження розрахунку
орендної плати (за
заявою від сторонньої
організації)
Визначення вартості
об’єкта оренди до
200,0 м2 для по
годження розрахунку
орендної плати (за
заявою від сторонньої
організації)

Інформація
про замовни
ка/платника
ТОВ «УКРСІФ»

Солоницівська
селищна рада

Солоницівська
селищна рада

Солоницівська
селищна рада

По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному
конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075); пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента
та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної
грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки) строк виконання робіт, який повинен становити
не більше 5 днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному
обсязі необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).
Звертаємо увагу, щодо максимальної ціни надання послуг з оцінки, що буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця: об’єкт нерухомо
майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки(
нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи, та нерухоме майно
для встановлення передавальних пристроїв), – 1 725,40 грн; окремо розташована
будівля – 1 849,90 грн; комплекс будівель та споруд – 3 200,00 грн; об’єкт незавершеного будівництва – 5 673,80 грн; цілісний майновий комплекс – 10 580,00 грн.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному
об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою:
м. Харків, Театральний майдан, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після
опублікування цієї інформації. Тел. для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Харківській області
за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 Назва об’єкта оцінки № 1: підсобні приміщення недіючого спортивного корпусу загальною площею 175,0 м2. Балансоутримувач – Кам’янецьПодільський індустріальний коледж. Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька
обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Суворова, 17. 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 – 19 392,00 м2. Місце розташування земельної ділянки: Хмельницька обл.,
м. Кам’янець-Подільський, вул. Суворова, 17. Цільове призначення земельної
ділянки – для обслуговування навчального закладу. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки – 6 084 627,84 грн. Дата оцінки – 31.10.2016. Строк виконання
робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій
області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Сисин Оксана Володимирівна. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель промислового, виробничого, виробничо-складського або складського призначення.
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення загальною площею 46,31 м2 на
другому поверсі центру поштового зв’язку № 8. Балансоутримувач – Хмельницька дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька
обл., м. Нетішин, просп. Курчатова, 2/1. Мета проведення незалежної оцінки –
укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу:
(0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.10.2016. Строк виконання
робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій
області. Особа-платник робіт з оцінки – ПП «Техномаркет». Подібними об’єктами
до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного
використання, крім виробничо-складської).
 Назва об’єкта оцінки № 3: частина приміщення на першому поверсі
вестибуля бібліотечного корпусу площею 9,0 м2. Балансоутримувач – Хмельницький національний університет. Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький,
вул. Кам’янецька, 110/1. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-5616; podil_68@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.10.2016. Строк виконання робіт – до 5
календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Чорна Олена Борисівна. Подібними об’єктами
до об’єкта оцінки є: частини приміщень та приміщення (нерухомість комплексного
використання, крім виробничо-складської).
 Назва об’єкта оцінки № 4: приміщення загальною площею 78,7 м2 центру поштового зв’язку № 8. Балансоутримувач – Хмельницька дирекція УДППЗ
«Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Городок, вул. Шевченка, 18. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди.
Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@
spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на 30.09.2016 – 911 794,72
грн. Дата оцінки – 31.10.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з
оцінки – ФОП Мізерна Антоніна Петрівна. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки
є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використання, крім
виробничо-складської).
 Назва об’єкта оцінки № 5: частина приміщення площею 2,0 м2 у будівлі
контрольно-пропускного пункту. Балансоутримувач – Замкова виправна колонія
Управління державної пенітенціарної служби України в Хмельницькій області (№ 58).
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Гагаріна, 2. Мета
проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Балансова
залишкова вартість станом на 31.08.2016 – 7 616,00 грн. Дата оцінки – 31.10.2016.
Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – АТ «Ощадбанк». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: частина приміщення та приміщення (нерухомість
комплексного використання, крім виробничо-складської).
 Назва об’єкта оцінки № 6 (повторний конкурс): група інвентарних об’єктiв
у складі: 1) будівля гаража площею 204,9 м2; 2) будівля контори площею 65,6 м2; 3)
будівля цеху переробки цінних порід деревини площею 920, 0 м2; 4) навіс площею
171,2 м2; 5) навіс для зберігання готової продукції площею 185,9 м2; 6) будівля цеху
переробки деревини площею 776,1 м2; 7) будівля паркетного цеху площею 684,3 м2;
8) будівля складу готової продукції площею 391,2 м2; 9) ангар площею 541,7 м2; 10)
будівля цеху арболітових блоків площею 191,6 м2; 11) будівля цеху по виготовленню
дерев’яної стружки площею 251,7 м2; 12) будівля котельні площею 234,1 м2; 13)
будівля столярного цеху площею 228,5 м2; 14) будівля ремонтної майстерні площею 467,1 м2. Балансоутримувач – ДП «Славутське лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Славутський р-н, с. Стригани, вул. Лісна,
52. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон
та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки – 3 072,2974 га. Дата оцінки – 31.10.2016. Замовник робіт
з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ
«Інтердерево». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: групи інвентарних об’єктiв,
до складу яких входять будівлі (частини будівель) та споруди промислового, виробничого, виробничо-складського або складського призначення.
За рекомендацією ФДМУ максимальна ціна надання послуг з оцінки майна
(об’єкти № 1 – 5), що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання
переможця конкурсу по оцінці об’єктів нерухомого майна, а саме: приміщення та
їх частини, – 1 725,40 грн.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію у
запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента; копії документів, що підтверджують право на
виконання робіт з оцінки; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту
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.
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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 2 листопада 2016 року (включно) до 17.00.
Конкурс відбудеться 08.11.2016 о 10.00 у РВ ФДМУ по Хмельницькій
області за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛасть, АРК
та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки державного майна
 Об’єкт: гаражні бокси площею 161,4 м2 будівлі ЦОС № 4 ЦПЗ № 2
за адресою: вул. Леніна, 77, смт Верхній Рогачик, Херсонська обл., що перебувають на балансі ХД УДППЗ «Укрпошта». Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області,
АРК та м. Севастополі. Платник: КП «Водопровідно-каналізаційне господарство
селища Верхній Рогачик». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
Запланована дата оцінки 31.10.2016.
Звіти про оцінку мають бути прошиті (прошнуровані), пронумеровані, скріплені підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання,
що проводив оцінку.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів, максимальна ціна надання послуг з оцінки приміщень, дахів, нерухомого
майна для встановлення передавальних пристроїв, автотранспортних засобів, яку
може бути запропоновано учасником конкурсу у конкурсній пропозиції, становить
не більше ніж 1 725,40 грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за
№ 60/28190), а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3); копії документів, передбачених абзацом сьомим
пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмову згоду керівника суб’єкта
оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за необхідності); інформація
про претендента (додаток 4); пропозиції 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 (не більше 5 днів для об’єктів
оренди); документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із
заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної
ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова,
47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00
через 14 днів після опублікування цієї інформації, телефон для довідок
(0552) 22-44-44.

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області
про об’єкти оцінки
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля (6-1) площею
5,0 м2 другого поверху будівлі навчального корпусу № 9 (блок літ. В). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернівецький національний університет
ім. Ю. Федьковича. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. Сторожинецька, 101. 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): 2 287,58 грн станом на 30.09.2016. 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:
2,8512 га. Місце розташування земельної ділянки: м. Чернівці, вул. Сторожинецька,
101. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування будівель. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.09.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля (1-1) площею
2,0 м2 першого поверху будівлі спортивно-оздоровчого комплексу (літ. А). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. Небесної
Сотні, 4д. 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): 157,24 грн станом на 30.09.2016. 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:
4,2702 га. Місце розташування земельної ділянки: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні,
4д. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування будівель. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні 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.
Замовником 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 Савосюк Олена Вікторівна та ФОП Палагнюк Тарас Васильович.
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, – 1 725,4 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 конкурсі (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’єктів 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 опублікування 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: нежитлове приміщення площею 20,7 м2 на другому поверсі триповерхової адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Богуна, 8. Платник робіт
з оцінки – ФГ «Флеш».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 22,7 м2 на третьому поверсі триповерхової адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Богуна, 8. Платник робіт
з оцінки – ФОП Волик А. В.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 68,8 м2 на першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Бобровиця, вул. Незалежності, 65.
Платник робіт з оцінки – ФОП Моценко Н. М.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною
площею 75,0 м2 першого поверху двоповерхової будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне територіальне управління юстиції у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Носівка,
вул. Вокзальна, 6. Платник робіт з оцінки – ФОП Шестопалова Н. В.
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): 31.10.2016.
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 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 напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп.
Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди
 Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 19,8 м2
на першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі. Найменування балансо
утримувача об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської служби України у
Менському районі Чернігівської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Мена, вул. Героїв АТО (колишня Червона площа), 20. Платник робіт
з оцінки – ФОП Симан М. 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): 31.10.2016. 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 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 напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп.
Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою погодження договору оренди (за заявою від
сторонньої організації).
№ Назва об’єкта Пло
Балансоутри Платник робіт з оцін Орієнтовна
з/п
оцінки
ща, м2 Адреса об’єкта оцінки
мувач
ки об’єкта
дата оцінки
1 Нежитлове 17,0 м. Київ, вул. М. Максимо Національна ФОП Дробінка І. Б.
31.10.16
приміщення
вича, 22
академія Служ
би безпеки
України
2 Нежитлове 260,3 м. Київ, вул. Пугачова, 19а ДП Завод «Ге Управління освіти
30.09.16
приміщення
нератор»
Шевченківської район
ної в м. Києві Дер
жавної адміністрації
3 Нежитлове 14,5 м. Київ, Саперно-Слобід ДП «Укробо ПрАТ «Драгінвест»
30.09.16
приміщення
ський проїзд, 3, літ. Ц
ронресурси»
4 Нежитлове 55,6 м. Київ, Саперно-Слобід ДП «Укробо ТОВ «АФСО»
30.09.16
приміщення
ський проїзд, 3, літ. Ц
ронресурси»
5 Нежитлове 50,5 м. Київ, Саперно-Слобід ДП «Укробо ТОВ «ТЕНТЕ Україна» 30.09.16
приміщення
ський проїзд, 3, літ. Ц
ронресурси»
6 Нежитлове 13,0 м. Київ, Саперно-Слобід ДП «Укробо ПП «Металспец
30.09.16
приміщення
ський проїзд, 3, літ. Ц
ронресурси» постач»
7 Нежитлове 13,0 м. Київ, Саперно-Слобід ДП «Укробо ТОВ «ТД Укрстіл
30.09.16
приміщення
ський проїзд, 3, літ. Ц
ронресурси» сервіс»
8 Нежитлове 83,3 м. Київ, Саперно-Слобід ДП «Укробо ТОВ «Ларсен К»
30.09.16
приміщення
ський проїзд, 3, літ. Ц
ронресурси»
9 Нежитлове 21,7 м. Київ, СаперноДП «Укробо ТОВ «Ларсен К»
30.09.16
приміщення
Слобідський проїзд, 3, літ. Т ронресурси»
10 Нежитлове 21,1 м. Київ, СаперноДП «Укробо ТОВ «Слов’янська
30.09.16
приміщення
Слобідський проїзд, 3, літ. Х ронресурси» газова компанія»

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
№ Назва об’єкта
Пло Адреса об’єкта
Платник робіт Орієнтовна
Балансоутримувач
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
з оцінки об’єкта дата оцінки
1 Нежитлове при 192,0 м. Київ,
ДВНЗ «Київський енерге ФОП Кравчен
31.10.16
міщення
вул. І. Сергі
тичний коледж»
ко Л. О.
єнка, 7
2 Частина нежитло 9,2 м. Київ, Харків Національний універси ТОВ «МПС
31.10.16
вого приміщення
ське шосе, 17 тет «Києво-Могилянська «Постірай-Ка!»
академія»
3 Нежитлове при
9,5 м. Київ, просп. ДВ «Преса України»
ТОВ «Вларус
31.10.16
міщення
Перемоги, 50
ЛТД»
4 Частина нежитло 1,0 м. Київ, просп. Національний авіаційний ПАТ «Державний 31.10.16
вого приміщення
Комарова, 1
університет
ощадний банк
України»
5 Частина нежитло 2,0 м. Київ, просп. Національний авіаційний ПАТ «Державний 31.10.16
вого приміщення
Комарова, 1
університет
ощадний банк
України»
 3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати для продовження договору оренди.
№ Назва об’єкта
Адреса об’єкта
Платник робіт з Орієнтовна
Площа, м2
Балансоутримувач
з/п
оцінки
оцінки
оцінки об’єкта дата оцінки
1 Нерухоме майно 61,7 м. Київ, вул. Бо КДАВТ ім. П.
ТОВ «Досаф»
31.10.16
рисоглібська, Конашевича10а
Сагайдачного
2 Частина не
2,16 м. Київ,
Національний педа
ТОВ «Інтер
30.09.16
житлового при
вул. Тургенєв гогічний університет
Аутдор»
міщення
ська, 3/9
ім. М. П. Драгоманова

№ 84 (1000)

ФДМУ – 25 років
Продовження таблиці

№ Назва об’єкта
Адреса об’єкта
Платник робіт з Орієнтовна
Площа, м2
Балансоутримувач
з/п
оцінки
оцінки
оцінки об’єкта дата оцінки
3 Нежитлове при
27,4 м. Київ, вул. Б. ДП «Спецагро»
ДП «Конярство 31.10.16
міщення
Грінченка, 1
Україна»
4 Бетонований
10,0 м. Київ,
Державне науковоТОВ «Інтелекту 30.09.16
майданчик та
(у т. ч. 6,0 вул. Кільцева виробниче підприємство альні телекому
частина труби
та 4,0) дорога, 4
«Електронмаш»
нікації»
Конкурси відбудуться 02.11.2016 о 15.00 у РВ ФДМУ по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.30 24 жовтня 2016 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-36.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки

окремо. Претенденти, що подали документи на конкурсний відбір СОД в одному
конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 2 листопада 2016 року».
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.

5

Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки нежитлове приміщення, нерухоме
майно (частина нежитлового приміщення та частина нерухомого майна) є: окремі
будівлі, приміщення, частини будівель.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки бетонований майданчик та частина
труби є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних
операторів та рекламних носіїв.
Продовження рубрики на стор. 6

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Дніпропетровській 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
найменування
реєстровий номер
місцезнаходження
загальна вартість майна за не максимально мож мета використання
з/п Назва органу управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
майна
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Державне космічне агент 14313369, ДП ВО «Павлоградський хімічний завод», м. Павлоград, вул. Заводська, 44, Нежитлове вбудоване
АААЖБГ012
м. Павлоград, вул. Завод
19,41
54 033,00
2 роки 11 місяців Розміщення офісного приміщення
ство України
1, тел. (0563) 212-542
приміщення
ська, 44
2 Міністерство внутрішніх ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, м. Дніпропетровськ, вул.. Боброва, Частина даху
Інформація відсутня м. Дніпропетровськ, вул. Бо
5,0
20 566,00
2 роки 11 місяців Розміщення оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого
справ України
12, тел. (056) 744-82-28
брова, 12
зв’язку, оператора та провайдера телекомунікацій, який надає послуги
доступу до мережі Інтернет
3 Міністерство освіти
02066747, Державний вищий навчальний заклад «Дніпропетровський національний уні Частина нежитлового
Інформація відсутня м. Дніпропетровськ, просп.
4,0
40 100,00
1 рік
Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари
і науки України
верситет ім. О. Гончара», м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 72, тел. (0562) 374-98-01 вбудованого приміщення
Гагаріна, 28
(автомат питної води)
4 Софіївська районна дер 00730448, Відділ агропромислового розвитку Софіївської районної державної адмі
Нежитлові приміщення
Інформація відсутня Дніпропетровська обл.,
45,1
101 037,00
2 роки 11 місяців Розміщення громадської організації на площі, що не використовується для
жавна адміністрація Дні ністрації Дніпропетровської області, 53100, Дніпропетровська обл., смт Софіївка,
смт Софіївка, вул. Шкільна, 7
проведення підприємницької діяльності
пропетровської області
вул. Шкільна, 7, тел. (05650) 2-90-46
5 Міністерство освіти
2070766, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ, просп.
Нежитлове вбудоване
02070766.2.РМБЧЧФ036 м. Дніпропетровськ, вул. На 39,815
449 614,00
2 роки 11 місяців З метою торгівлі непродовольчими товарами, під розміщення ксерокопію
і науки України
Гагаріна, 4, тел. (0562) 47-44-61
приміщення
бережна Перемоги, 38а
вальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЖИТОМИРСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Житомирській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
загальна вартість майна за незалеж максимально мож
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
1 Міністерство охорони 38499986, Державна установа «Житомирський обласний лабораторний центр
Нежитлові приміщення будівлі 38499986.1.НЧИЮЦЛ10001 Житомирська обл., м. Новоград198,24
328 374,00
До 3 років
Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродо
здоров’я України
Держсанепідслужби України», 10002, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська,
(літ. А)
Волинський, вул. Житомирська, 92
вольчих товарів та надання побутових послуг населенню
64, тел. 34-05-30
(ремонт побутової техніки)
2 Державна пенітенці 08563346, Коростенська виправна колоніїя Управління Державної пенітенціар
Нежитлова будівля «Їдальня для 08563346.1.СГГФШД603 Житомирська обл., м. Коростень,
256,5
378 338,00
2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів під
арна служба України ної служби України в Житомирській області (№ 71), 10500, Житомирська обл., співробітників»
вул. Білокоровицьке шосе, 11
акцизної групи
м. Коростень, вул. Білокоровицьке шосе, 4, тел.: (04142) 4-69-55, 4-69-97
3 Міністерство інфра 22046132, Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» , 10001, м. Житомир,
Нежитлове приміщення будівлі 21560045.600.АААЖЖА528 Радомишльський р-н, с. Вишевичі,
13,4
13 225,00
1 рік
Організація торгівлі непродовольчими товарами
структури України
вул. Вітрука, 1, тел. 39-68-63
відділення зв’язку (літ. А)
вул. Леніна, 8
Заяви про оренду кожного іззазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, РВ ФДМУ по Житомирській області. Заяви подаються
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до
вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЛЬВІВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Львівській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Балансоутримувач
реєстровий місцезнаходження загальна вартість майна за неза максимально мож
з/п Назва органу управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство економічного 02071004, Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і Нежитлові вбудовані приміщення на другому повер
–
м. Львів, вул. Вин
52,8
665 400,00
5 років
Розміщення громадської організації на площі, що не вико
розвитку і торгівлі України управляючих систем (ДП НДІ «Система»)», 79008, м. Львів, вул. М. Кривоноса, 6, тел. (032) сі дво-чотириповерхового будинку під літ. «А-4»
ниченка, 30
станом на 31.05.2016
ристовується для провадження підприємницької діяльності
239-92-00
і становить понад 50 м2
Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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 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».

ПОЛТАВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Полтавській 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
загальна вартість майна за неза максимально мож
з/п
управління
найменування
місцезнаходження
контактний телефон)
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди мета використання
1 Міністерство внутріш 40112186, Регіональний сервісний центр в Полтав
Кабінет на 1-му поверсі адміністративної будівлі площею 6,2 м2;
–
вул. Європейська, 164, м. Полтава;
14,5
74 140,00
2 роки 11 місяців Розміщення відділень
ніх справ України
ській області, вул. Європейська, 164, м. Полтава, 36008,
приміщення каси на 1-му поверсі адміністративної будівлі площею 4,2 м2;
вул. Зоріна, 7а, с. Бутенки Кобеляцького р-ну Полтавської обл.;
банку
тел. (0532) 59-07-35
приміщення каси на 1-му поверсі адміністративної будівлі площею 4,1 м2
вул. 40 років ДАІ, 3, м. Кременчук Полтавської обл.
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

СУМСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Сумській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
№
Назва органу
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза максимально можли
з/п
управління
найменування
місцезнаходження
мета використання
контактний телефон)
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державна служба 02362227, Головне управління статистики у Сумській області, Група інвентарних об’єктів, а саме: 1) нежитлове приміщення на другому поверсі адміністратив 02362227.1.АААДУЖ226; Сумська обл., м. Глухів,
15,2;
–
2 роки 364 дні
Розміщення офіса;
статистики України 40481, м. Суми, вул. Супруна, 16, тел. (05442) 25-21-18
ної будівлі; 2) приміщення гаража
02362227.1.АААДУЖ227 вул. Шевченка, 13
78,1
розміщення автотранспорта
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській області. Заяви подаються в окремому конверті з
написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої
ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Тернопільській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№ Назва органу
Балансоутримувач
реєстровий номер
загальна вартість майна за незалеж максимально мож
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
місцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
1 Міністерство
26103387, Державний історико-архітектурний заповідник у м. Бережани, 47501, вул. Вір Приміщення першого поверху (1-38, 1-39) будівлі Ратуша, 1811 р.,
26103387.2.ДБЕЦРЕ392 пл. Ринок, 1, м. Бережани,
48,7
103 750,00
10 років
Розміщення офісних примі
культури України менська, 4, м. Бережани, Бережанський р-н, Тернопільська обл., тел. (0354) 82-45-52
пам’ятки архітектури національного значення, охоронний номер 638
Тернопільська обл.
щень громадської організації
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, РВ ФДМУ по Тернопільській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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».

ХАРКІВСЬКА область
№
з/п Назва органу управління
1 Міністерство освіти і науки
України
2 Міністерство освіти і науки
України
3 Міністерство освіти і науки
України
4 Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
5 Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
6 Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Харківській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
реєстровий номер
загальна вартість майна за незалеж максимально мож
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
місцезнаходження площа,
майна
м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
02071197, Харківський національний університет радіоелектроніки, 61166,
Нежитлові приміщення – кімн. № 13, 14, 15, 16, 17 на 1-му поверсі 02071197.1.ЯГЛКУС020 м. Харків, вул. Баку
89,9
819 900,00
1 рік
м. Харків, просп. Леніна, 14, тел. (057) 702-10-16, 702-18-07, 702-10-13
4-поверхової громадської будівлі гуртожитку, інв. № 61436, літ. А-4
ліна, 12
01116472, Український державний університет залізничного транспорту,
Нежитлові приміщення – кімн. № 20, 21, 22 на 1-му поверсі 5-по 01116472.7.ПВПСЦЧ031 м. Харків, вул. Хар
136,9
1 102 800,00
1 рік
61050, м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7, тел. (057) 732-28-75
верхової будівлі учбового корпусу № 3, інв. № 0001030010, літ. А-5
ківська набережна, 8
02071174 , Харківський національний університет будівництва та архітектури, Нежитлове приміщення – частина кімн. № 3 (буфет)
_
м. Харків, вул. Клоч
40,0
260 800,00
1 рік
61002, м. Харків, вул. Сумська, 40, тел. (057) 700-10-66
на цокольному поверсі 10-поверхового будинку гуртожитку,
ківська, 220
інв. № 10300004001, літ. А-9-10
00209740, ДУ «Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хі Нежитлове приміщення – кімн. № 35 у підвалі 5-поверхового
_
м. Харків, вул. Ми
4,7
25 500,00
1 рік
мії», 61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 25, тел. (057) 700-01-23, 700-48-25 адміністративного корпусу, інв. № 2, літ. В-5
роносицька, 25
00209740, ДУ «Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хі Нежитлове приміщення – кімн. № 10 у підвалі 5-поверхового
_
м. Харків, вул. Ми
4,2
23 400,00
1 рік
мії», 61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 25, тел. (057) 700-01-23, 700-48-25 адміністративного корпусу, інв. № 2, літ. В-5
роносицька, 25
00209740, ДУ «Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хі Нежитлове приміщення – кімн. № 33 на 2-ому поверсі
_
м. Харків, вул. Ми
3,3
23 200,00
1 рік
мії», 61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 25, тел. (057) 700-01-23, 700-48-25 5-поверхового інженерного корпусу, інв. № 3, літ. А-5
роносицька, 25

мета використання
Розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів
підакцизної групи
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж това
рів підакцизної групи, у навчальному закладі
Розміщення торговельного об’єкта з продажу про
довольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
Розміщення телекомунікаційного обладнання
Розміщення офіса
Розміщення офіса

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

м. КИЇВ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по м. Києву про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
загальна вартість майна за неза максимально можли
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження площа,
мета використання
м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти і науки України 01118353, Державний вищий навчальний заклад «Київський коледж тран Нерухоме майно – нежилі приміщення в будівлі
–
м. Київ, вул. Івана
168,3
3 311 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення фізкультурно-спортивного закладу, діяль
спортної інфраструктури», пров. Островського, 16, м. Київ, 03035, тел. (044) спортивного корпусу
Франка, 26а
станом на 31.07.2016
ність якого спрямована на організацію та проведення
465-27-65
занять різними видами спорту (змішаними єдинобор
ствами) (погодинно – 12 годин на місяць)
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№
з/п

Назва органу управління

2 Міністерство регіонального роз
витку, будівництва та житловокомунального господарства України
3 Міністерство енергетики та вугіль
ної промисловості України
4 Міністерство освіти і науки України

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

найменування

04653199, Державне підприємство «Державний науково-дослідний та
проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ», 01133,
м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26, тел. (044) 285-08-97
00100227, Державне підприємство «Національна енергетична компанія
«Укренерго», 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25, тел. (044) 238-30-15
02500735, Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Мака
ренка, 01135, м. Київ, вул. В’ячеслава Чорновола, 24, тел. 236-11-11

Нерухоме майно – нежитлове приміщення на
сьомому поверсі адміністративної будівлі

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза максимально можли
реєстровий номер майна місцезнаходження площа,
мета використання
м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
04653199.1.ХВЮЯШЖ532 м. Київ, бульв. Лесі
16,3
298 090,00
2 роки 11 місяців Розміщення офіса
Українки, 26
станом на 30.06.2016

Нерухоме майно – частина нежитлового приміщен 00100227.1.ФДЛЛНХ054 м. Київ, вул. С. Пет
ня на першому поверсі адміністративної будівлі
люри, 25
Нерухоме майно – нежитлове приміщення на
02500735.1.ШЯМДОР005 м. Київ, вул. В’ячес
другому поверсі учбово-лабораторного корпусу
лава Чорновола, 24

2,0
70,0

31 010,00
станом на 31.08.2016
1 048 000,00
станом на 31.07.2016

1 рік
2 роки 11 місяців

Розміщення банкомата
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів
підакцизної групи, у навчальному закладі

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

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

ЗАКАРПАТСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про проведення конкурсу
з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати
за принципом аукціону на право оренди державного майна
Назва та місцезнаходження органу, що проводить конкурс: РВ ФДМУ по Закарпатській області, адреса: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: бокс поглибленого огляду (літ.
О) загальною площею 195,8 м2 на митному посту «Ужгород» за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 224.
Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України та в оперативному
управлінні (користуванні) Закарпатської митниці ДФС.
Орган управління майном – Державна фіскальна служба України.
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць
оренди – липень 2016 року, що становить 18 495,56 грн (без ПДВ); у подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції з урахуванням
чинного законодавства; ефективне використання орендованого майна відповідно до
мети використання: розміщення та експлуатація магазину безмитної торгівлі; термін
дії договору оренди – 10 років; компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних
з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди, протягом 7 календарних днів після
дати затвердження орендодавцем результатів конкурсу; переможець конкурсу після
отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає орендодавцю
підписаний договір оренди; протягом місяця після підписання договору оренди внести завдаток у розмірі місячної орендної плати; своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату (щомісяця не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним);
продовження терміну дії договору оренди нерухомого майна здійснюється згідно
з чинним законодавством; страхування орендованого майна; право орендодавця
здійснювати контроль за станом, цільовим використанням об’єкта оренди; своєчасно здійснювати за власний рахунок капітальний, поточний та інші види ремонту
орендованого майна. Ця умова договору не розглядається як дозвіл на здійснення
поліпшень орендованого майна і не тягне за собою зобов’язання орендодавця щодо
компенсації вартості поліпшень; за згодою орендодавця та балансоутримувача проводити заміну, реконструкцію, розширення, технічне переозброєння орендованого
майна, що зумовлює підвищення його вартості; для отримання згоди орендодавця
на здійснення поліпшень орендар подає заяву і матеріали згідно з Порядком надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних
поліпшень орендованого державного майна, затвердженим наказом ФДМУ від
03.10.2006 № 1523 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.10.2006 за
№ 1123/12997; здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого майна.
Протягом 15 робочих днів після підписання договору укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на
утримання орендованого майна, надання комунальних послуг орендарю, або безпосередньо з організаціями, що надають відповідні послуги; здійснити нотаріальне
посвідчення та державну реєстрацію договору оренди за рахунок коштів орендаря;
нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії на орендованому майні згідно із законодавством; орендоване
майно не може бути приватизованим та переданим в суборенду.
Основним критерієм визначення переможця конкурсу є найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону буде проведено о 10.00 на 21-й календарний
день після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» в РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60. Контактний телефон 61-21-50.
Кінцевий строк приймання заяв з документами від претендентів на участь у
конкурсі – за три робочих дні до дати проведення конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі
матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс;
пропозиції щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу);
інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
а) 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 заборгованостей за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушена справа про банкрутство;
б) 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.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати, пропозиція стосовно
якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу) подаються у запечатаному конверті з надписом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (для
фізичної особи – підприємця за наявності) із зазначенням об’єкта оренди.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право
оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906.

м. Київ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсу з використанням
відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право оренди державного майна
 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – частина нежитлового приміщення підвалу загальною площею 6,0 м2 будівлі
гуртожитку № 11 (реєстровий номер майна 00493706.2.ЦГЧВФИ264), що перебуває на балансі Національного університету біоресурсів і природокористування
України, за адресою: м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 7б.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
30.06.2016 становить 53 000,00 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 рік 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 – червень 2016 року становить
220,83 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (пральні машини);
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 забезпе-

чення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі
запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу
Державного казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця
з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню
в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з
балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат
балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних
послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати
орендоване майно на суму, не меншу, ніж його вартість (франшиза безумовна –
0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю
копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на
момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати
узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом
5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди; у
разі відмови від укладання або не підписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі
подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу у співвідношенні
70 % до державного бюджету та 30 % балансоутримувачу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 50% 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:
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.
Додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні до дати
проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107) за адресою: 01032,
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву в конверті з написом «На
конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (для фізичних осіб за наявності), із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа,
балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи
учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати
за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому
засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних
пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено о 15.00 на 21-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
Ознайомитися 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.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу
на право оренди нерухомого майна
№
Балансоутри Суб’єкт господарювання, з яким
Інформація про об’єкт оренди
з/п
мувач
буде укладено договір оренди
1 Приміщення № 89 площею 24,9 м2 на 2-му поверсі ДП «Міжнародний ТОВ «ТІМОТЕОС – ГРУП»
Бізнес-центру вантажного термінала (інв. № 47565) аеропорт «Борис (40409650)
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт піль» (20572069)
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу на право
оренди нерухомого державного майна
За результатами конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону:
проведеного 29.09.2016, на право укладення договору оренди державного нерухомого майна – нежитлового приміщення на 1-му поверсі будівлі дитячої Консуль
тативно-діагностичної поліклініки лікарні площею 20,3 м2 за адресою: м. Київ,
вул. Стрітенська, 7/9 (реєстровий номер майна 01994089.1.ААААЛБ314), що перебуває на балансі Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір оренди з ТОВ «АЗИМУТ»;
проведеного 28.09.2016, на право укладення договору оренди державного нерухомого майна – нежитлових приміщень на 1-му поверсі будівлі навчального корпусу площею 91,7 м2 за адресою: м. Київ, вул. Братська, 12 (реєстровий номер майна 19036779.7.АААБИД163), що перебуває на балансі Київської державної академії
водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, конкурсною
комісією прийнято рішення укласти договір оренди з ТОВ «АКВА-МЕД-ЦЕНТР»;
проведеного 25.07.2016, на право укладення договору оренди державного нерухомого майна – нежитлового приміщення коридору на 1-му поверсі будівлі площею
2,0 м2 за адресою: м. Київ, вул. Баумана, 8 (реєстровий номер майна 02544537.43.
ЧСУМНЯ037), що перебуває на балансі Державного навчального закладу «Центр професійної освіти інформаційних технологій, поліграфії та дизайну м. Києва», конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір оренди з ФОП Футало О. Б.;
проведеного 20.07.2016, на право укладення договору оренди державного
нерухомого майна – нежитлового приміщення на першому поверсі будівлі площею 2,0 м2 за адресою: м. Київ, вул. Полковника Шутова, 13 (реєстровий номер
майна 02544537.43.АААБИГ594), що перебуває на балансі Державного навчального закладу «Центр професійної освіти інформаційних технологій, поліграфії та
дизайну м. Києва», конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір оренди з ФОП Футало О. Б.

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

ІНФОРМАЦІЯ
Київського КЕУ про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Київське КЕУ, поштова адреса: 03186, м. Київ, вул. Антонова, 2/32, а/с 37.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина технічного майданчика площею 77,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бровари, військове містечко № 161.
Балансоутримувач: Київське КЕУ.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.05.2016
становить 118 714,00 грн (без урахування ПДВ).

Початковий (стартовий) розмір орендної плати за базовий місяць оренди – травень 2016 року становить 1 517,98 грн (без ПДВ) за умови використання частини технічного майданчика загальною площею 77,0 м2 під розміщення:
торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної
групи – 17,0 м2; торговельних об’єктів з продажу непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів – 48,5 м2; складу – 11,5 м2.
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси
інфляції згідно із законодавством.
Термін оренди – 2 роки 11 місяців.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням; найбільший
запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного
об’єкта оренди порівняно з початковим розміром орендної плати; сплата завдатку у розмірі, не меншому, ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди,
протягом місяця з моменту підписання договору оренди; своєчасна (не пізніше 15
числа місяця, наступного за звітним) та в повному обсязі сплата орендної плати з
урахуванням індексу інфляції, згідно із законодавством; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих
договорів з постачальними організаціями (до моменту укладення прямих договорів
відшкодовувати витрати орендодавцю за комунальні послуги); компенсація земельного податку під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за
виконаний звіт з незалежної оцінки майна та публікування об’яви; виконання капітального та поточних ремонту орендованого майна за власні кошти без вимоги
на відшкодування; страхування майна на користь орендодавця на суму, не меншу,
ніж встановлена за незалежною оцінкою; ефективне використання об’єкта оренди
відповідно до його призначення та умов договору оренди; заборона приватизації
та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого
майна.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу
орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі потрібно подати документи вказані в п. 3.2 наказу ФДМУ
та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того:
заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником
конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих
документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від учасника конкурсу про те, щодо нього не порушено справу про
банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому
числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою
учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: протягом 20 (двадцяти) календарних днів після опублікування цієї інформації за адресою:
03186, м. Київ, вул. Антонова, 2/32, корпус № 97, а/с 37.
Контактний телефон (044) 242-81-99.
ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Львова про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Львова,
адреса: 79007 м. Львів, вул. Батуринська, 2.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлового приміщення (частина димової труби та частина даху) у будівлі інв. № 7 загальною площею 44,0 м2 військового містечка № 7 за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 40.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – серпень
2016 р., визначений відповідно до чинного законодавства України, становить
11 022,23 грн (без ПДВ).
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному корегуванню на індекс
інфляції згідно з вимогами чинного законодавства України.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно з орендною
платою, визначеною за базовий місяць, не нижче, ніж на аналогічних об’єктах інших форм власності.
2. Використання нежитлового приміщення під розміщення операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунакацій, які надають послуги з доступу до мережі Інтернет.
3. Компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди та за
прилеглу територію.
4. Компенсація переможцем конкурсу витрат за виконання незалежної оцінки
майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу.
5. Виконання поточного та капітального ремонту орендованого майна за рахунок орендаря без компенсації витрат на їх здійснення.
6. Зобов’язання не зберігати і не використовувати в орендованому приміщенні токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини і матеріали, забезпечити
протипожежну безпеку об’єкта оренди.
7. Зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними
організаціями.
8. Зобов’язання щодо дотримання належних умов експлуатації об’єкта оренди,
запобігання його пошкодженню та псуванню, утримання майна в належному стані,
не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду.
9. Зобов’язання виконувати всі необхідні заходи для захисту довкілля з метою
дотримання екологічних норм експлуатації приміщення.
10. Забезпечення зобов’язань орендаря зі сплати орендної плати внесенням
завдатку у розмірі, не меншому, ніж подвійна орендна плата, який вноситься протягом 10 днів з моменту підписання договору оренди в рахунок плати за останній
місяць оренди.
11. Заборона суборенди, приватизації та переходу права власності на орендоване майно.
12. Мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах
суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: конкурсні пропозиції подаються в окремому конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою
учасника конкурсу. Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 5 календарних днів до дати проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 21-й календарний день після публікації цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» в кабінеті економістів з
орендних відносин КЕВ м. Львова. Телефон для довідок (032) 255-74-80.
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії такі документи:
заяву про участь у конкурсі та документи, визначені наказом ФДМУ від 15.02.2013
№ 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для
укладення договору оренди майна, що належить до державної власності», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.03.2013 за № 346/22878, а саме:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих
документів; звiт про фiнансовi результати учасника конкурсу з урахуванням дебіторської i кредиторської заборгованості; довiдку вiд учасника конкурсу про те, що
щодо нього не порушено справу про банкрутство;
б) для учасникiв, якi є фiзичними особами: копiю документа, що посвiдчує
особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довiренiсть, видану
представнику фiзичноi особи; посвідчену нотаріусом копію свідоцтва про реєстрацію фізичноi особи як суб’єкта пiдприємницькоiї дiяльностi; витяг з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; декларацiю
про доходи або завiрену в установленному порядку копiю звiту суб’єкта малого
пiдприємництва – фiзичної особи – платника єдиного податку;
в) для всіх учасників: техніко-економічне обґрунтування оренди – зобов’язання
(пропозицiї) щодо виконання умов конкурсу та забезпечення виконання
зобов’язання щодо сплати орендної плати (завдатку), додатковi пропозицii до договору оренди; повiдомлення про засоби зв’язку з учасником конкурсу.

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

Підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 16.06.2016
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
1. Фізична особа – підприємець Перевай В.С. на виконання робіт з оцінки
об’єктів оренди:
частина нежитлового приміщення № 136 площею 24,90 м2 та частина приміщення № 137 площею 8,05 м2 загальною площею 32,95 м2 першого поверху будівлі спортивного комплексу (літ. А-3), реєстровий номер 0212524323.РПКХЯР069.
Балансоутримувач майна: Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69600, м. Запоріжжя,
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вул. Дніпровська, 35 (стара назва – вул. Леппіка,35). Вартість виконання робіт з
оцінки – 4 500 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди;
вбудовані нежитлові приміщення в перший поверх будівлі (літера А-2, приміщення 1, частини приміщень з № 4 по № 6 включно) загальною площею 99,2 м2.
Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад «Мелітопольське професійне училище». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь,
вул. Олександра Невського, 18. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 500 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди;
вбудовані в одноповерхову будівлю, реєстровий номер 21560045.800.АААЖЖБ265, нежитлові приміщення (літера А; приміщення № 4, № 7, № 8, № 16
площею 69,20 м2, частина приміщень коридорів № 1, № 2, № 5, № 6 площею
18,80 м2) загальною площею 88,00 м2. Балансоутримувач майна: Запорізька дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Вільнянський р-н, м. Вільнянськ,

вул. Соборна (стара назва – вул. Леніна), 41а. Вартість виконання робіт з оцінки –
4 500 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання
договору на проведення оцінки об’єкта оренди;
нежитлові приміщення № 81, 82 першого поверху адміністративно-учбового
корпусу № 9 (літ. А-4) загальною площею 36,6 м2. Балансоутримувач майна: Таврійський державний агротехнологічний університет. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, 20. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 500 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних
дні від дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди;
нежитлові приміщення № 52, 83 першого поверху адміністративно-учбового
корпусу № 9 (літ. А-4) загальною площею 34,4 м2. Балансоутримувач майна: Таврійський державний агротехнологічний університет. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, 20. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 500 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних
дні від дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди;
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нежитлове приміщення № 66 першого поверху триповерхової будівлі (літ. А-3)
загальною площею 22,7 м2. Балансоутримувач майна: ДВНЗ «Мелітопольський
промислово-економічний коледж». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. 50-річчя Перемоги, 19. Вартість виконання робіт
з оцінки – 4 500 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати
підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди;
металева площадка загальною площею 4,03 м2 водозабірної споруди, реєстровий номер 03641513.5.ММСФОО019, яка розташована на території насосної
станції НС-1 (літ. В). Балансоутримувач майна: Вільнянське міжрайонне управління
водного господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Вільнянський р-н, c. Вільногрушівське, вул. Набережна, 35а. Вартість виконання робіт
з оцінки – 4 500 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати
підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди.
2. Приватне підприємство «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єктів
оренди:
вбудоване нежитлове приміщення в перший поверх будівлі (літера А-2, приміщення 1, частина приміщення № 7) загальною площею 49,8 м2. Балансоутримувач майна:
Державний навчальний заклад «Мелітопольське професійне училище». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, 18.
Вартість виконання робіт з оцінки – 4 250 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди;
частина вбудованого нежитлового приміщення площею 1,0 м2 вестибуля № 31
першого поверху будівлі учбово-лабораторного корпусу (літера А-5) загальною
площею1,0 м2. Балансоутримувач майна: Запорізька державна інженерна академія.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69006, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 10. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 200 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди;
нежитлові приміщення з № 1 по № 6 включно, вбудовані в будівлю складу
кооперації (літ. Ш-1), загальною площею 459,6 м2 та навіс № 2 (літ. Щ). Балансоутримувач майна: ДП «Запорізький конструкторсько-технологічний інститут
сільськогосподарського машинобудування». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 1. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 450 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору
на проведення оцінки об’єкта оренди;
3. Приватне підприємство Паламарчук Л. П. на виконання робіт з оцінки
об’єкта оренди:
нежитлові приміщення № 51, 52 першого поверху адміністративної будівлі літ.
А-10 загальною площею 57,8 м2. Балансоутримувач майна: ДП «Центр науковотехнічної інформації та сприяння інноваційному розвитку України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний (Леніна), 77. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 050 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів від дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди.
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 21.06.2016
№
2
з/п Назва об’єкта оцінки Площа, м Адреса об’єкта оцінки

СОД – переможець

1 Нежитлове при
450,0 м. Київ, вул. В. Геть
міщення
мана, 6
2 Нежитлове при
76,41 м. Київ, вул. Горлівська,
міщення
226/228
3 Нежитлове при
10,5
м. Київ, вул. Горлівська,
міщення
226/228
4 Нежитлове при
167,9 м. Київ, вул. Горлівська,
міщення
226/228
5 Нежитлове при
92,3
м. Київ, вул. Горлівська,
міщення
226/228
6 Нежитлове при
53,0
м. Київ, вул. Горлівська,
міщення
226/228
7 Нежитлове при
26,7
м. Київ, вул. Горлівська,
міщення
226/228
8 Нежитлове при
78,8
м. Київ, вул. Горлівська,
міщення
226/228
9 Нежитлове при
12,9
м. Київ, просп. Пере
міщення
моги, 14
10 Нежитлове при
626,1 м. Київ, вул. Федо
міщення
рова, 4
11 Нежитлове при
37,7
м. Київ, просп. Пере
міщення
моги, 50
12 Частина даху та
13,24 м. Київ, вул. Б. Хмель
частина нежитлового (у т.ч. 3,0 ницького, 8/16
приміщення
та 10,24)
13 Частина нежитлового
33,58 м. Київ, вул. Фізкуль
приміщення
тури, 1
14 Нерухоме майно
102,9 м. Київ, вул. Леніна, 34

ТОВ «РЕНОМЕ ГРУП»

15 Частина нежитлового
приміщення
16 Частина нежитлового
приміщення
17 Частина нежитлового
приміщення
18 Частина нежитлового
приміщення
19 Частина нежитлового
приміщення
20 Нерухоме майно (у
т.ч. автостоянка)

м. Київ, вул. Кустанай
ська, 9
м. Київ, пров. Кустанай
ський, 7
м. Київ, пров. Кустанай
ський, 5
м. Київ, пров. Майкоп
ський, 4а
м. Київ, пров. Майкоп
ський, 4б
м. Київ, вул. Б. Хмель
ницького, 4

21 Частина нежитлового
приміщення
22 Частина нежитлового
приміщення
23 Частина нежитлового
приміщення
24 Частина нежитлового
приміщення
25 Частина навісної
конструкції на фасаді
будівлі
26 Частина нежитлового
приміщення
27 Частина нежитлового
приміщення
28 Нерухоме майно
29 Нежитлове при
міщення
30 Частина нежитлового
приміщення
31 Нежитлове при
міщення
32 Частина нежитлового
приміщення
33 Частина нежитлового
приміщення
34 Нежитлове при
міщення
35 Нежитлове при
міщення
36 Нежитлове при
міщення
37 Частина нежитлового
приміщення
38 Частина нежитлового
приміщення
39 Частина нежитлового
приміщення
40 Частина нежитлового
приміщення
41 Частина нежитлового
приміщення
42 Частина даху
43 Нежитлове при
міщення
44 Нежитлове при
міщення
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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 29.06.2016
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
ФОП Селюк Михайло Олексійович по об’єктах:
частині нежитлових приміщень зв’язкової в будівлі поста ЕЦ станції Обвідна
площею 1,0 м2, що перебувають на балансі Відокремленого підрозділу – Коростенське будівельно-монтажне експлуатаційне управління № 4 ДТГО «Південно-Західна
залізниця», за адресою: Коростенський р-н, с Жабче, вул. Обвідна, 5 (вартість виконання – 1 500,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення

№ 84 (1000)

незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою продовження договору оренди;
частині нежитлових приміщень зв’язкової в будівлі поста ЕЦ станції Омелянівка
площею 1,0 м2 (літ. Б), що перебувають на балансі Відокремленого підрозділу – Коростенське будівельно-монтажне експлуатаційне управління № 4 ДТГО «ПівденноЗахідна залізниця» за адресою: Коростенський р-н, с. Горщик, вул. Привокзальна, 14 (вартість виконання – 1 500,00 грн, строк 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 нежитлових приміщень зв’язкової в будівлі поста ЕЦ станції Колодянка площею 1,0 м2 (літ. Б), що перебувають на балансі Відокремленого підрозділу – Коростенське будівельно-монтажне експлуатаційне управління № 4 ДТГО
«Південно-Західна залізниця», за адресою: Новоград-Волинський р-н, с. Колодянка
(вартість виконання робіт – 1 500,00 грн, строк виконання робіт – 4 календарних
дня); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
частині нежитлових приміщень зв’язкової в будівлі поста ЕЦ станції Орепи площею 1,0 м2 (літ. А), що перебувають на балансі Відокремленого підрозділу – Коростенське будівельно-монтажне експлуатаційне управління № 4 ДТГО «ПівденноЗахідна залізниця», за адресою: Новоград-Волинський р-н, с. Орепи, вул. Зелена,
36 (вартість виконання робіт – 1 500,00 грн, строк виконання робіт – 4 календарних
дня); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
ФОП Шанін Василь Михайлович по об’єктах:
частині майданчика площею 12,21 м2, що перебуває на балансі Відокремленого підрозділу – Житомирська дистанція колії ДТГО «Південно-Західна залізниця», за адресою: м. Новоград-Волинський, дільниця Коростень-Шепетівка, ст.
Новоград-Волинський 336, ПК 8 у смузі полоси відводу залізниці (вартість виконання робіт – 1 500,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди;
частині майданчика площею 12,21 м2, що перебуває на балансі Відокремленого підрозділу – Житомирська дистанція колії ДТГО «Південно-Західна залізниця», за адресою: Новоград-Волинський р-н, дільниця Коростень-Шепетівка, ст.
Вершниця 326, ПК 8 у смузі полоси відводу залізниці (вартість виконання робіт –
1 500,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди;
частині майданчика площею 12,21 м2, що перебуває на балансі Відокремленого підрозділу – Житомирська дистанція колії ДТГО «Південно-Західна залізниця»,
за адресою: м. Новоград-Волинський, дільниця Коростень-Шепетівка, перегін
Вершниця – Новоград-Волинській, 332 км, ПК 3 у смузі полоси відводу залізниці
(вартість виконання робіт – 1 500,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних
днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
частині майданчика площею 12,21 м2, що перебуває на балансі Відокремленого підрозділу – Житомирська дистанція колії ДТГО «Південно-Західна залізниця»,
за адресою: Баранівський р-н, дільниця Коростень – Шепетівка, ст. Радуліно, 368
км ПК 6 у слузі полоси відводу залізниці (вартість виконання робіт – 1 500,00 грн,
строк виконання робіт – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати, з метою продовження договору оренди.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 29.06.2016
Для проведення незалежної оцінки об’єкта державної власності: вбудованих
приміщень загальною площею 114,5 м2, позицій 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 першого
поверху та позиції 24 другого поверху будівлі літ. А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 140 з метою укладення договору
оренди переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності ФОП Мицьо
І. В. на таких умовах: вартість послуг – 1 950,00 грн, термін виконання – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 30.06.2016
Для проведення незалежної оцінки:
вбудованих нежитлових приміщень поз. 1-3, 1-4 загальною площею 43,5 м2
першого поверху частини адмінбудинку літ. А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., смт Великий Березний, вул. Шевченка (Леніна), 29, з метою
продовження договору оренди переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної
діяльності – ПП «Експерт-Центр» на таких умовах: вартість послуг – 2 100,00 грн,
термін виконання – до 5 днів;
вбудованих приміщень загальною площею 621,50 м2 ІІ-ІІІ поверхів адмінбудинку
літери а, а', що входить до комплексу винзавод № 1, місцезнаходження об’єкта:
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, смт Середнє, вул. Шевченка, 8 з метою
укладення договору оренди переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної
діяльності – ТОВ «Байт» на таких умовах: вартість послуг – 2 500,00 грн, термін
виконання – до 5 днів;
частини башти Н-50 площею 5,4 м2, місцезнаходження об’єкта: м. Ужгород,
Київська набережна, 18 з метою укладення договору оренди переможцем конкурсу
визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Байт» на таких умовах: вартість послуг – 2 100,00 грн, термін виконання – до 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 29.06.2016
Згідно з Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності затвердженим наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністер
стві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, комісія одноголосно визнала
переможців конкурсу для проведення оцінки об’єктів оренди таких суб’єктів оціночної діяльності:
нежитлове вбудоване приміщення № 57 загальною площею 17,7 м2 на першому
поверсі п’ятиповерхової адміністративної будівлі з підвалом (літ. «Б-5»), м. Львів,
вул. Високий Замок, 4. Мета проведення оцінки – укладення договору оренди,
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 4 к/
дні. Вартість робіт – 1 775,00 грн;
частина технічного поверху площею 34,9 м2 дванадцятиповерхової будівлі готелю, Львів, вул. Клепарівська, 30. Мета проведення оцінки – укладення договору
оренди,суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 4 к/дні. Вартість робіт – 1 950,00 грн;
частина даху загальною площею 20,0 м2 будівлі корпусу № 28 (студентська
бібліотека), м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 3. Мета проведення оцінки – укладення договору оренди, суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін
виконання робіт – 4 к/дні. Вартість робіт – 1 775,00 грн;
нежитлове вбудоване приміщення № 1 загальною площею 98,9 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі котельні, Львівська обл., Старосамбірський р-н,
м. Добромиль, вул. Грушевського, 5б. Мета проведення оцінки – укладення договору оренди, суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Аргумент». Термін виконання
робіт – 5 к/дні. Вартість робіт – 2 160,00 грн;
нежитлове приміщення загальною площею 19,3 м2 на першому поверсі будівлі,
м. Львів вул. Генерала Чупринки, 71. Мета проведення оцінки – укладення договору оренди, суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «ЗУКК». Термін виконання робіт –
3 к/дні. Вартість робіт – 2 000,00 грн;
частина нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2 на другому поверсі аудиторного блоку навчально-адміністративного корпусу, м. Львів вул.
Пекарська, 50. Мета проведення оцінки – укладення договору оренди, суб’єкта
оціночної діяльності – ТзОВ «ЗУКК». Термін виконання робіт – 3 к/дні. Вартість
робіт – 1 600,00 грн;
нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 52,8 м2 на другому поверсі будівлі, а саме: кімн. № 168 площею 11,5 м2, кімн. № 171 площею 19,3 м2, кімн.
№ 175 площею 17,6 м2, каб. 4,4 м2, м. Львів вул. Винниченка, 30. Мета проведення
оцінки – укладення договору оренди, суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «ЗУКК».
Термін виконання робіт – 3 к/дні. Вартість робіт – 3 100,00 грн;
нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 207,3 м2 на другому поверсі дво-чотириповерхової будівлі, м. Львів, вул. Винниченка, 30. Мета проведення
оцінки – укладення договору оренди, суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «ЗУКК».
Термін виконання робіт – 3 к/дні. Вартість робіт – 4 000,00 грн;
нежитлові вбудовані приміщення (кімн. № 179 – 180) загальною площею 48,8 м2
на другому поверсі будівлі, м. Львів, вул. Винниченка, 30. Мета проведення оцінки –
укладення договору оренди, суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «ЗУКК». Термін
виконання робіт – 3 к/дні. Вартість робіт – 3 100,00 грн;
частина нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2 на четвертому поверсі гуртожитку № 4, м. Львів вул. К. Левицького, 67а. Мета проведення оцінки –
укладення договору оренди, суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «ЗУКК». Термін
виконання робіт – 3 к/дні. Вартість робіт – 1 600,00 грн;
частини нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2 на четвертому
поверсі гуртожитку № 3, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 13. Мета проведення
оцінки – укладення договору оренди, суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «ЗУКК».
Термін виконання робіт – 3 к/дні. Вартість робіт – 1 600,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди з метою визначення ринкової вартості державного майна для
розрахунку орендної плати, що відбувся 29.06.2016
Переможцями конкурсу визнано:
ПП «Форкіс-Н» на об’єкт оренди – cклад № 7 з адміністративно-побутовими
приміщеннями площею 11 626,5 м2; рампа площею 2 174,0 м2; станція розвантаження вагонів; підкранові колії довжиною 217,63 пог. м; відкритий склад площею
17 600,0 м2, що перебувають на балансі ДП «Миколаївський морський торговельний
порт», за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/7. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою продовження договору оренди. Вартість робіт – 10 000 грн без урахування
ПДВ, строк виконання робіт – 5 к./днів;
ТОВ «Центр-Приват-Експерт» на об’єкт оренди – частину бетонного замощення
площею 32,0 м2, що перебуває на балансі Жовтневого управління водного господарства, за адресою: м. Миколаїв, вул. Бригадна, 57в. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку розміру орендної плати
з метою укладення договору оренди. Вартість робіт – 1 000,00 грн без урахування
ПДВ, строк виконання робіт – 5 к./днів;
ПЕП «Візаві» на об’єкт оренди – нежитлові приміщення будівлі теслярського
цеху площею 151,6 м2, що перебувають на балансі ДП «Миколаївський морський
торговельний порт», за адресою: м. Миколаїв, вул. Громадянський узвіз, 1/1. Мета
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проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Вартість робіт – 1 700,00
грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 к./дні;
ТОВ «Приват-Південь» на об’єкти оренди:
нежитлове приміщення першого поверху триповерхової будівлі учбового
корпусу площею 7,8 м2, що перебуває на балансі Чорноморського державного
університету ім. Петра Могили, за адресою: м. Миколаїв, вул. Акіма, 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою укладення договору оренди. Вартість робіт – 1 150,00 грн
без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 к./дні;
приміщення першого поверху п’ятиповерхової будівлі лікарні площею 18,1 м2,
що перебувають на балансі ДУ «Територіальне медичне об’єднання МВС України
по Миколаївській області», за адресою: м. Миколаїв, вул. Флотська, 71. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість робіт – 1 350,00
грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 4 к./дні;
ПП КФ «Снейл» на об’єкт оренди – частину даху будівлі площею 144,0 м2, що перебуває на балансі Відокремленого підрозділу «Миколаївські магістральні електричні
мережі ДП НЕК «Укренерго», за адресою: Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Київська, 279а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Вартість
робіт – 1 400,00 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 к./днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 15.06.2016
РВ ФДМУ по Одеській області керуючись вимогами пункту 10 розділу V (Порядок
проведення конкурсу), пунктів 1, 2 розділу VІ (Інформація про результати конкурсу)
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190, рішенням комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності
(протоколи засідання від 15.06.2016), інформує про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, оголошеного на 15.06.2016, по об’єктах:
1. ТОВ Оціночна фірма «ІНЮГ-ЕКСПЕРТИЗА», керівник – Мрихіна І. В. Назва
об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення третього поверху гуртожитку
№ 3 загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, пров. Матросова, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. 3 200,00 грн, 5 календарних днів.
2. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В. Назва об’єкта оцінки: частина ділянки даху будівлі учбового корпусу № 3 загальною
площею 40,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
просп. Шевченка, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 3 400,00 грн,
5 календарних днів.
3. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В.
Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на 2-му поверсі будівлі загальною
площею 18,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Семінарська, 7. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 3 300,00 грн,
5 календарних днів.
4. ПП «Аргумент», керівник – Шевко С. О. Назва об’єкта оцінки: нежитлові
приміщення першого поверху в будівлі комбінату побутового обслуговування
загальною площею 20,64 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. М. Говорова, 11г. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. 3 400,00 грн, 5 календарних днів.
5. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки: приміщення їдальні на першому поверсі площею 16,9 м2 та на підвальному поверсі
загальною площею 110,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державний вищий навчальний заклад «Одеський коледж транспортних технологій».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пл. Олексіївська, 17. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. 4 200,00 грн, 5 календарних днів.
6. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення будівлі червоного кутка та ВОХР загальною площею
2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство
«Національна енергетична компанія «Укренерго». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 70. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 3 500,00 грн, 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 22.06.2016
РВ ФДМУ по Одеській області, керуючись вимогами пункту 10 розділу V (Порядок проведення конкурсу), пунктів 1, 2 розділу VІ (Інформація про результати конкурсу) Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190, рішенням комісії з відбору суб’єктів оціночної
діяльності (протокол засідання від 22.06.2016), інформує про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, оголошеного на 22.06.2016, по об’єкту:
Назва об’єкта оцінки: лазня (855440.4.ААБАКК961). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ТОВ «Агрофірма «Дністровська». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Леніна, с. Теплиця, Арцизський р-н, Одеська обл. Мета проведення оцінки: визначення розміру збитків, нанесених державі. 10 000,00 грн,
5 календарних днів. 1. Переможець – ТОВ «ЕОС», керівник – Побєдіна О. Г.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 29.06.2016
РВ ФДМУ по Одеській області:
І. Керуючись вимогами пункту 10 розділу V (Порядок проведення конкурсу),
пунктів 1, 2 розділу VІ (Інформація про результати конкурсу) Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за №60/28190, рішенням комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності (протокол засідання від 29.06.2016), інформує про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, оголошеного на 29.06.2016, по об’єктах:
1. ПП «Аргумент», керівник – Шевко С. О. Назва об’єкта оцінки – приміщення складу № 16 (955360.1.ААБАЛД733). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
ТОВ «Кононівський елеватор» (є правонаступником ТОВ «Жеребківський елеватор»).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Жеребкове,
вул. Привокзальна, 4. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на
аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни. 5 700,00 грн, 5 календарних днів.
2. ПП «Аргумент», керівник – Шевко С. О. Назва об’єкта оцінки – будівля магазину літ. № 37 загальною площею 69,8 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ВАТ «АТП 15173» (загальними зборами акціонерів від 24.12.2009
прийняте рішення «Про ліквідацію ВАТ»). Місцезнаходження об’єкта оцінки Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Автомобільна, 1. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни.
4 500,00 грн, 5 календарних днів.
3. ПП «Аргумент», керівник – Шевко С. О. Назва об’єкта оцінки: будівля їдальні
літ. № 39 загальною площею 251,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки ВАТ «АТП 15173» (загальними зборами акціонерів від 24.12.2009 прийняте
рішення «Про ліквідацію ВАТ). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл.,
м. Білгород-Дністровський, вул. Автомобільна, 1. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни. 6 200,00
грн, 5 календарних днів.
4. ПП «АРГУМЕНТ», керівник – Шевко С. О. Назва об’єкта оцінки: будівля підсобного господарства літ. № 35 загальною площею 94,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки ВАТ «АТП 15173» (загальними зборами акціонерів від
24.12.2009 прийняте рішення «Про ліквідацію ВАТ»). Місцезнаходження об’єкта
оцінки Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Автомобільна, 1. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни. 6 200,00 грн, 5 календарних днів.
ІІ. Інформує, що об’єкт – будівля приколійного складу (інв. № 10250) з двома
рампами загальною площею 386,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки Котовське БМЕУ № 2 Одеської залізниці. Місцезнаходження об’єкта оцінки
Одеська обл., смт Любашівка, вул. Привокзальна, 29а. Мета проведення оцінки:
приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни знятий
з конкурсу 29.06.2016 відповідно до листа регіональної філії «Одеська залізниця»
ПАТ «Укрзалізниця» стосовно виключення вищенаведеного об’єкта держаної власності з переліку об’єктів, що підлягають приватизації, у зв’язку із включення його
до статутного капіталу ПАТ «Укрзалізниця».
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 23.06.2016
Переможцями конкурсу визнано:
юридичну особу – Приватне підприємство «Нерухомість» на проведення оцінки державного майна:
нежитлового приміщення площею 14,7 м2 за адресою: пл. Слави, 4/2, м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва. Вартість виконаних робіт – 810,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
частини даху площею 14,72 м2 за адресою: вул. Героїв Бресту, 37, м. Кременчук, Полтавська обл., що обліковується на балансі Кременчуцького національного
університету ім. Михайла Остроградського. Вартість виконаних робіт – 1 150,00
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини кімнати 1-2, кімната 17, кімната 18 площею 59,1 м2 за адресою: вул.
Незалежності, 34 (вул. Леніна, 34), смт Семенівка, Полтавська обл., що обліковується на балансі Управління Державної казначейської служби України у Семенівському районі Полтавської області. Вартість виконаних робіт – 1 150,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
ФОП Старікова О. В. на проведення оцінки державного майна:
нежитлових приміщень громадського будинку площею 24,7 м2 за адресою:
пров. Піонерський, 4, с. Кірове, Полтавський р-н, Полтавська обл., що обліковується на балансі ПД УДППЗ «Укрпошта». Вартість виконаних робіт – 968,00 грн,
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.
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1 950/4

ДАК «НМАЦ»

1 600/5

2 Частина вестибуля на першому поверсі дев’ятиповерхової будівлі
гуртожитку № 10, реєстровий номер майна 02066769.1, загаль
ною площею 1,0 м2 за адресою: м. Харків, пров. Електроінстру
ментальний, 6, що перебуває на балансі Студмістечка Національ
ного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»
3 Частина вестибуля на першому поверсі дев’ятиповерхової
будівлі гуртожитку № 12, реєстровий номер майна
02066769.1.АААККЖ586, загальною площею 1,0 м2 за адресою:
м. Харків, пров. Електроінструментальний, 6б, що перебуває
на балансі Студмістечка Національного аерокосмічного універ
ситету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»

ФОП Жари
хін Ю. В.

1 Нежитлове приміщення – к. 207 на 2-му поверсі 5-поверхової
будівлі корпусу (інв. № 70330, літ. «А-5») загальною площею
17,2 м2 за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 16, що перебуває
на балансі Харківського національного університету радіоелек
троніки, 02071197, тел.: 702-10-16, 702-10-13

1 600/5

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

ФОП Жарихін
Ю. В.

№
з/п

Вартість робіт/
строк виконання
Переможець
конкурсу

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

Газета «Відомості приватизації» –
додаток до «Державного інформаційного
бюлетеня про приватизацію»
Редактор В. П. Борківська
тел. (044) 200-36-58, 200-35-01

Розповсюдження Г. О. Деянова
тел./факс (044) 200-35-81

Визначення вартості
об’єкта оренди з ме
тою передачі в оренду
Визначення вартості
об’єкта оренди з ме
тою передачі в оренду
Визначення вартості
об’єкта оренди з ме
тою передачі в оренду
Визначення вартості
об’єкта оренди з ме
тою передачі в оренду
Визначення вартості
об’єкта оренди з ме
тою передачі в оренду
Визначення вартості
об’єкта оренди з ме
тою передачі в оренду
Визначення вартості
об’єкта оренди з ме
тою передачі в оренду

Визначення вартості
об’єкта з метою про
довження договору
оренди

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 30.06.016
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди –
частини приміщень площею 265,0 м2 у будівлі паркетного цеху, що обліковується
на балансі ДП «Славутське лісове господарство», за адресою: Хмельницька обл.,
Славутський р-н, с. Стригани, вул. Лісна, 52 визнано ПП «Агентство нерухомого
майна «Гудвіл». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн (без урахування
ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – приміщення площею 9,4 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі, що
обліковується на балансі Головного управління статистики у Хмельницькій області,
за адресою: Хмельницька обл., м.Красилів, вул. Булаєнка, 6а визнано ФОП Паніка
Юрія Олександровича. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 750,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 4 календарних дні.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – частини приміщення вестибуля площею 2,0 м2 та приміщення площею 18,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 4, що обліковуються на балансі Хмельницького національного університету, за адресою: м. Хмельницький, вул. Інститутська,
11/1 визнано ПП «Консалтінг Сервіс». Вартість виконання робіт з оцінки – 1 750,00
грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 29.06.2016
Переможцями конкурсу визнано:
ТОВ «Північна експертна компанія» по об’єкту: нежитлових приміщеннях будівлі
гаража площею 94,3 м2, що перебувають на балансі Управління Державної казначейської служби України у Козелецькому районі Чернігівської області, за адресою:
Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Комсомольська, 12 (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);
ПП «Аксіома» по об’єкту: нежитлових приміщеннях площею 180,4 м2 одноповерхової будівлі їдальні, що перебувають на балансі ДНЗ «Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області», за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин,
вул. Незалежності, 5а (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);
ФОП Волченкову О. С. по об’єкту: нежитловому приміщенню площею 36,3 м2
на першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у Ріпкинському районі Чернігівської
області, за адресою: Чернігівська обл., смт Ріпки, вул. Святомиколаївська, 104
(мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди, вартість виконання робіт з оцінки – 2 100,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна);

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 29.06.2016
№
з/п

Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

1 Частина приміщення коридору площею 2,2 м2 на першому поверсі та
частина приміщення коридору площею 2,2 м2 на другому поверсі адмін
будівлі, що обліковується на балансі Регіонального сервісного центру
МВС в Івано-Франківській області, за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Юності, 23. Мета проведення незалежної оцінки – визначення рин
кової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди
2 Приміщення площею 10,8 м2 на другому поверсі адмінбудівлі, що
обліковується на балансі Регіонального сервісного центру МВС в ІваноФранківській області, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Юності,
23. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для продовження договору оренди

Адреса редакції:

Віддруковано:

О. В. Царуліца

Фонд державного
майна України,
вул. Кутузова, 18/9,
м. Київ-133, 01601

ДВ «Преса України»,
просп. Перемоги, 50,
м. Київ, 03047

Л. П. пюра
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ТзОВ «ЕкаЗахід»

ТзОВ «ЕкаЗахід»

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 30.06.2016
1. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – частини
нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: м. Суми, вул. РимськогоКорсакова, 2, що обліковується на балансі Сумського державного університету, з
метою передачі в оренду визнано ПП ЕОФ «Апекс», м. Суми. Строк надання послуг
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 900,00 грн.
2. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлового приміщення площею 50,1 м2 за адресою: м. Суми, вул. Білопільський шлях,
20, що обліковується на балансі Полтавського казенного експериментального
протезно-ортопедичного підприємства, з метою передачі в оренду визнано – ПП
ЕОФ «Апекс», м. Суми. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 900,00 грн.
3. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлового приміщення площею 39,7 м2, будівлі – пам’ятки архітектури та містобудування
місцевого значення «Банк М. А. Терещенка», за адресою: Сумська обл., м. Глухів,
вул. Шевченка, 10, що обліковується на балансі Національного заповідника «Глухів», з метою передачі в оренду визнано ФОП Даниленка Олександра Івановича,
м. Суми. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 1 100,00 грн.
4. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлових приміщень загальною площею 211,05 м2 за адресою: Сумська обл., м. Глухів,
вул. Києво-Московська, 24, що обліковуються на балансі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, з метою передачі в
оренду визнано ФОП Маслія Анатолія Федоровича, м. Суми. Строк надання послуг
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 150,00 грн.
5. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: Сумська обл., м. Глухів,
вул. Шевченка, 12, що обліковується на балансі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, з метою передачі в оренду
визнано ФОП Даниленка Олександра Івановича, м. Суми. Строк надання послуг з
оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 150,00 грн.
6. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлових приміщень загальною площею 61,3 м2 за адресою: Сумська обл., м. Охтирка,
вул. Жовтнева, 1, що обліковуються на балансі Державного навчального закладу
«Охтирський центр професійно-технічної освіти», з метою передачі в оренду визнано СПД ФОП Педченка Андрія Миколайовича, м. Суми. Строк надання послуг з
оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 100,00 грн.
7. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – труби
котельні за адресою: Сумська обл., Сумський р-н, с. Гриценкове, що обліковується на балансі військової частини 9953 Сумського прикордонного загону, з метою передачі в оренду визнано ФОП Даниленка Олександра Івановича, м. Суми.
Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з
оцінки – 1 080,00 грн.

Над номером працювали:
(видавнича підготовка)

Найменування/
ПІБ суб’єкта
оціночної
діяльності –
переможця
конкурсу

5

Визначення вартості
об’єкта оренди з ме
тою передачі в оренду

5

Визначення вартості
об’єкта оренди з ме
тою передачі в оренду

Вартість вико
нання робіт, грн.
Строк виконан
ня робіт (дні)

ТОВ «Константа»
ПП «Аргумент»
ПФ «Схід»

Визначення вартості
об’єкта з метою про
довження договору
оренди

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 30.06.2016
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
1. Приватне підприємство «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єктів
оренди:
нежитлових приміщень № 46, 46`, 47, 48, 49, 49`, 50, 51 першого поверху будівлі
гуртожитку (літ. А-9), які переведені розпорядженням голови Запорізької обласної
державної адміністрації від 12.02.2010 № 34 із житлового фонду в нежитловий, загальною площею 71,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 50. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 200,00 грн, строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення оцінки
об’єкта оренди;
частини нежитлового приміщення (літ. А-3, частини приміщення № 2-2 площею 10,0 м2) першого поверху триповерхової адміністративної будівлі, реєстровий
номер 21560045.800.АААЖЖБ137. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька
обл., Новомиколаївський р-н., смт Новомиколаївка, вул. Українська (стара назва
Леніна), буд. 27. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 950,00 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення
оцінки об’єкта оренди;
2. ФОП Жуган В.С. на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
вбудованого нежитлового приміщення (літ. Б, приміщення з № 1 до № 4 включно, № 7; літ. М, приміщення № 1, 2) загальною площею 166,5 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченко/Гастелло, 71/46. Вартість
виконання робіт з оцінки – 5 500,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди;
будівлі гаража літ. Б, загальною площею 31,4 м2, приміщень адміністративних
будівель літ. З, Д, Е, Е' загальною площею 178,7 м2 (у складі: приміщення І (літ. З),
площею 26,6 м2; приміщення ІІ (літ. Д), площею 84,9 м2; приміщення ІІІ (літ. Е) площею 56,5 м2; приміщення ІV (літ. Е') площею 10,7 м2), що не увійшли до статутного
капіталу ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод» під час приватизації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний (Леніна), 52. Вартість виконання робіт з оцінки – 5 700,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних
дні від дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди.
3. ФОП Гончар О. В. на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:
нежитлового приміщення № 350, вбудованого в технічний поверх будівлі учбового корпусу № 2 (літ. Б-10), площею 8,3 м2 та частини коридору (приміщення
№ 354) технічного поверху будівлі учбового корпусу № 2 (літ. Б-10) площею 3,7 м2,
загальною площею 12,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, 18. Вартість виконання робіт з оцінки –
5 500,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди.
4. ТОВ «Майно та право» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:
приміщення № 8 (у складі частин приміщень № 1, 2, 3, 4 площею 31,0 м2) та
частини приміщення IX спільного користування площею 8,9 м2 першого поверху
будівлі гуртожитку (літ. А-9) загальною площею 39,9 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Запорізька обл., м. Дніпрорудне, просп. Ентузіастів, 15. Вартість виконання
робіт з оцінки – 5 800,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів
від дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди.
5. Приватне підприємство «Консалтингова фірма «Експоком» на виконання
робіт з оцінки об’єкта оренди:
нежитлових приміщень та площ загального користування адміністративної будівлі (літ. А'–8; А2-3; А3-2), інв. № 4116/1/510 загальною площею 165,8 м2, а саме:
нежитлових приміщень шостого поверху № 602, № 603, № 604, № 606, № 607,
№ 609, № 610, № 614, № 615, частина приміщення № 612 площею 150,3 м2; площі
загального користування (сходова клітка ХХХІ), що становить 15,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Курчатова, 11. Вартість
виконання робіт з оцінки – 5 903,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди.
6. ТОВ «Національна експертно-правова група» на виконання робіт з оцінки
об’єкта оренди:
вбудованого в дев’ятий поверх адміністративної будівлі нежитлового приміщення (літ. А-12; приміщень № 364, № 365) загальною площею 13,2 м2, площ
сумісного користування – частини коридору площею 1,9 м2 та частини даху будівлі площею 35,3 м2. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп.
Соборний, 168. Вартість виконання робіт з оцінки – 5 000,00 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення
оцінки об’єкта оренди.
7. Приватне підприємство «Оціночна фірма «Аналітик» на виконання робіт з
оцінки об’єкта оренди: вбудованих нежитлових приміщень на другому поверсі
адміністративної будівлі (літ. А-2, приміщення № 27, площа сумісного користування – частини приміщення № 23), реєстровий номер 21560045.800.АААЖЖБ295,
загальною площею 20,9 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька область,
м. Мелітополь, вул. Свердлова, 14. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 900,00 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору
на проведення оцінки об’єкта оренди.
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ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту: нежитлових приміщеннях площею 55,5 м2
на першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі, що перебувають на балансі Головного управління статистики у Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл.,
м. Мена, вул. Чернігівський шлях (колишня вул. Жовтнева), 7 (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).
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4 Частина вестибуля на першому поверсі п’ятиповерхової
будівлі гуртожитку № 7, реєстровий номер майна
02066769.1.АААККЖ570, загальною площею 1,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Чкалова, 1, що перебуває на балансі Студміс
течка Національного аерокосмічного університету ім. М. Є.
Жуковського «ХАІ»
5 Частина вестибуля на першому поверсі дев’ятиповерхової
будівлі гуртожитку №11, реєстровий номер майна
02066769.1.АААККЖ581, загальною площею 1 м2 за адресою
м. Харків,пров. Електроінструментальний, 6-А, що перебуває
на балансі Студмістечка Національного аерокосмічного універ
ситету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»
6 Нежитлове приміщення – кімн. №7 в одноповерховій прибудо
ві до семиповерхового будинку молодого спеціаліста (БМС-4)
технічний паспорт відсутній, загальною площею 57,5 м2
за адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 32-А, що перебуває на ба
лансі Студмістечка Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»
7 Нежитлове приміщення – кабінет на першому поверсі шестипо
верхової будівлі головного учбового корпусу (інв. № 102005,
літ. «А-6», пам’ятка архітектури та містобудування) загальною
площею 37,9 м2 за адресою: м. Харків, просп. Леніна (Науки), 4,
що перебуває на балансі Харківського національного медичного
університету
8 Нежитлове приміщення (кімн. № 2) одноповерхової будів
лі пошти (інв. № 0400015, літ. «А-1») загальною площею
10,2 м2 за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н,
с. Крисіно, вул. Центральна на балансі Харківської дирекції
УДППЗ «Укрпошта»
9 Нежитлове приміщення (кімн. № 2, 3) одноповерхової будівлі
пошти (інв. № 0600010, літ. «А-1») загальною площею 21,4 м2
за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Костів,
вул. Миру, 12, що перебуває на балансі Харківської дирекції
УДППЗ «Укрпошта»
10 Частина нежитлового приміщення умивальника (кімн. №
55 згідно з технічним паспортом) на четвертому поверсі
п’ятиповерхової будівлі гуртожитку (інв. № 103020009, літ.
А-5) загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, пров.
Дизайнерський, 2, перебуває на балансі Харківської державної
академії дизайну і мистецтв
11 Нежитлові приміщення загальною площею 493,9 м2 у 5-поверховій
будівлі з навчальними майстернями та кабінетами, а саме: кімн.
№ 14, 16, 18 на 2-му поверсі; кімн. № 6, 23, 25, 31, 35, 41, 45,
46, 49, 50, 51, 52, 53 на 3-му поверсі; кімн. № 7, 34, 37, 41, 55 на
4-му поверсі; кімн. № 8, 10, 34, 46, 52, 55, 56 на 5-му поверсі, що
перебувають на балансі ДВНЗ «Харківський коледж будівництва,
архітектури та дизайну», за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 11,
01275992, тел. 057-7312431
12 Нежитлове приміщення – кімн. № 40 на 1-му поверсі 6-повер
хової будівлі, пам’ятка архітектури, загальною площею 19,8 м2
за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 1, що перебуває на ба
лансі ДУ «ДІП СЕД», 00190325, тел. (057) 731-18-90
13 Нежитлові приміщення – кімн. № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39 на 1-му поверсі 6-поверхової будівлі, пам’ятка архі
тектури, загальною площею 119,7 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Сумська, 1, що перебувають на балансі ДУ «ДІП СЕД»,
00190325, тел. (057) 731-18-90
14 Нежитлові приміщення – кімн. № 86, 87 на 3-му поверсі 6-повер
хової будівлі, пам’ятка архітектури, загальною площею 31,2 м2
за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 1, що перебувають на ба
лансі ДУ «ДІП СЕД», 00190325, тел. (057) 731-18-90
15 Нежитлове приміщення – кімн. № 85 на 3-му поверсі 6-поверхової
будівлі, пам’ятка архітектури, загальною площею 23,0 м2 за адре
сою: м. Харків, вул. Сумська, 1, що перебуває на балансі ДУ «ДІП
СЕД», 00190325, тел. (057) 731-18-90
16 Нежитлові приміщення – кімн. № 81, 82, 83 на 3-му поверсі
6-поверхової будівлі, пам’ятка архітектури, загальною площею
55,7 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 1, що перебувають на
балансі ДУ «ДІП СЕД», 00190325, тел. (057) 731-18-90
17 Нежитлові приміщення – кімн. № 38, 39, 40, 41, 43 на 2-му
поверсі 6-поверхової будівлі, пам’ятка архітектури, загальною
площею 139,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 1, що
перебувають на балансі ДУ «ДІП СЕД», 00190325, тел. (057)
731-18-90
18 Нежитлові приміщення – кімн. № 5, 6, 7, 16, 17, 18, 20 у під
валі 6-поверхової будівлі, пам’ятка архітектури, загальною
площею 139,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 1, що
перебувають на балансі ДУ «ДІП СЕД», 00190325, тел. (057)
731-18-90
19 Нежитлові приміщення – кімн. № 30, 31, 32, 33, 34, LXVI,
LXVII, LXVIII, LXIX на 2-му поверсі 2-поверхової прибудови до
9-поверхового гуртожитку № 11 загальною площею 87,9 м2 за
адресою: м. Харків, пров. Електроінструментальний, 6а, що
перебувають на балансі Студентського містечка Національного
аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харків
ський авіаційний інститут», 23912896, тел.: (057) 788-46-86,
788-45-41, 315-11-64
20 Нежитлове приміщення – кімн. № 107 на першому поверсі
триповерхового навчального корпусу (літ. «А-5», пам’ятка
архітектури, реєстровий номер 21188157.1.ТОЧВФГ002) за
гальною площею 57,9 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сумська,
18/20, що перебуває на балансі Харківського радіотехнічного
технікуму, 21188157, тел. 731-17-11
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 29.06.2016
I. Об’єкти приватизації.
1. Найменування об’єктів оцінки: об’єкт групи Ж – база відпочинку «Сонячна
галявина», що перебувала на балансі ВАТ «Харківський електротехнічний завод
«Трансзв’язок». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 63434, Харківська обл., Зміївський
р-н, с-ще Дачне, вул. Курортна, 53. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна
оцінка вартості об’єкта групи Ж – бази відпочинку «Сонячна галявина», що перебувала
на балансі ВАТ «Харківський електротехнічний завод «Трансзв’язок», що повертається
в державну власність; вартості основних засобів, які виявлені, як надлишки; вартості
основних засобів, які виявлені, як нестача, та визначення розміру (вартості) збитків (у
разі їх наявності), завданих об’єкту за час володіння ним покупцем, за результатами
оцінки надлишків, нестач, шляхом їх порівняння. Основні види продукції(послуг), що
виробляються: –. Кількість наявних об’єктів необоротних активів згідно з інвентаризаційними описами станом на 28.05.2014 (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): будівлі та
споруди: літні будинки з верандою загальною площею 13,9 м2 – 6 од.: літ. «А-1», літ.
«Е-1», літ. «З-1», літ. «И-1», літ. «К-1», літ. «Л-1»; літні будинки з верандою загальною
площею 14,0 м2 – 16 од.: літ. «Б-1», літ. «М-1», літ. «Н-1», літ. «О-1», літ. «П-1», літ.
«Р-1», літ. «С-1», літ. «Т-1», літ. «Ф-1», літ. «Х-1», літ. «Ц-1», літ. «Ч-1», літ. «Ш-1», літ.
«Э-1», літ. «Щ-1», літ. «Ю-1»; котедж літ. «W-2» загальною площею 148,4 м2; котеджі
з мансардою – 5 од.: літ. «V-1» – 90,5 м2, літ. «R-1» – 92,0 м2, літ. «L-1» – 88,0 м2, літ.
«F-1» – 92,1 м2, літ. «S-1» – 92,1 м2; павільйони – 3 од.: літ. «N-1» – 80,7 м2, літ. «t-1» –
25,8 м2, літ. «Й-1» – 18,9 м2; склади – 2 од.: літ. «Q-1» – 53,6 м2, літ. «Ё-1» – 11,9 м2;
літній будинок з верандою літ. «У-1» – 18,5 м2; вбиральня літ. «є»; службові будівлі – 2
од.: літ. «ь» – 2,1 м2, літ. «r» – 7,4 м2; огорожа № 1, 2, 4; резервуар № 5; літні будинки –
3 од.; літній душ – 1 од. Обладнання: електротрансформаторна № 3; розподільчий
електрощит; насос – БИ-11; бензопилка; зварювальний апарат; стіл-бесідка – 3 од.
Зелені насадження: ялинки – 26 од.; берези – 27 од.; фруктові дерева – 23 од.; інші
дерева – 130 од. Кількість відсутніх об’єктів (нестача) необоротних активів згідно з
інвентаризаційними описами станом на 28.05.2014: Будівлі та споруди: літні будинки з верандою загальною площею 13,9 м2 – 4 од.: літ. «В-1», літ. «Г-1», літ. «Д-1», літ.
«Ж-1», літній будинок з верандою літ. «Ї-1» загальною площею 13,6 м2, літній будинок
з верандою літ. «D-1» – 9,9 м2, літній будинок з верандою літ. «G-1» – 17,3 м2, баня літ.
«Я-1» – 10,1 м2, службовий будинок літ. «і-1» – 28,3 м2, вбиральня літ. «ъ». Зелені насадження: ялинки – 9 од.; фруктові дерева – 24 од. Розмір статутного фонду (власного
капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на (останній звітний період): покупцем не надані документи
щодо ведення бухгалтерського обліку основних засобів. Розмір земельної ділянки
(ділянок), усього: 1,5468 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): 63434,
Харківська обл., Зміївський р-н, с-ще Дачне, вул. Курортна, 53. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки(ділянок):
–. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю(так, ні): ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 28.05.2014. Переможець: СОД ФОП Мокров О. П. Строк
виконання робіт: 10 днів. Вартість виконання робіт: 15 570,00 грн.
2. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва –
«Дослідно-конструкторське бюро (ДКБ) імпульсної обробки металів аерокосмічного університету ім. Жуковського». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків,
вул. Чкалова, 17. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка об’єкта
незавершеного будівництва – «Дослідно-конструкторське бюро (ДКБ) імпульсної
обробки металів аерокосмічного університету ім. Жуковського», що повертається
в державну власність. Основні види продукції(послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком(основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): –. Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського
товариства: –. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на (останній звітний період): –. Розмір земельної ділянки(ділянок), усього: –.
Місце розташування земельної ділянки(ділянок): –. Правовий режим земельної
ділянки (ділянок): –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки(ділянок): –.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю(так, ні): –. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 02.08.2013. Переможець: ДАК «НМАЦ». Строк
виконання робіт: 4 дні. Вартість виконання робіт: 2 950,00 грн.
II.Об’єкти оренди.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 24.06.2016
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання
послуг з оцінки об’єктів оренди, а саме:
частини нежитлового приміщення першого поверху гуртожитку № 2 площею
3,0 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Острог, вул. Незалежності, 83а, що перебуває
на балансі Національного університету «Острозька академія», з метою продовження
договору оренди визнано ПП «Експертбудсервіс». Вартість послуг – 1 800,00 грн,
термін виконання – 8 календарних днів;
частини підвального приміщення головного корпусу площею 27,0 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2, що перебуває на балансі Національного університету «Острозька академія», з метою продовження договору
оренди визнано ПП «Експертбудсервіс». Вартість послуг – 1 800,00 грн, термін
виконання – 8 календарних днів;
асфальтового майданчика, реєстровий № 21536845.5.ЮКДПНК005, площею
25,0 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 2, що перебуває на
балансі Філії «Укрінтеравтосервіс-Волинь» УДП «Укрінтеравтосервіс», з метою
продовження договору оренди визнано Рівненську торгово-промислову палату.
Вартість послуг – 1 700,00 грн, термін виконання – 8 календарних днів;
асфальтового майданчика, реєстровий № 21536845.5.ЮКДПНК005, площею
25,0 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 2, що перебуває на
балансі Філії «Укрінтеравтосервіс-Волинь» УДП «Укрінтеравтосервіс», з метою
продовження договору оренди визнано Рівненську торгово-промислову палату.
Вартість послуг – 1 700,00 грн, термін виконання – 8 календарних днів;
нежитлового приміщення першого поверху Радивилівського ЦОС ЦПЗ № 2,
реєстровий № 21560045.1800АААЖЕЖ642, площею 18,9 м2, за адресою: Рівненська обл., м. Радивилів, вул. О. Невського, 1, що перебуває на балансі Рівненської
дирекції УДППЗ «Укрпошта», з метою продовження договору оренди визнано ПП
«Експерт-Рівне-Консалт». Вартість послуг – 1 900,00 грн, термін виконання – 8
календарних днів;
нежитлового приміщення першого поверху Млинівського ЦОС ЦПЗ № 2,
реєстровий № 21560045.1800.АААЖЕЖ588, площею 9,1 м2 за адресою: Рівненська обл., смт Млинів, вул. Рівненська, 2, що перебуває на балансі Рівненської
дирекції УДППЗ «Укрпошта», з метою продовження договору оренди визнано ПП
«Експерт-Рівне-Консалт». Вартість послуг – 1 900,00 грн, термін виконання – 8
календарних днів;
будівлі піноутворювача зі складом «Г-1» площею 169,4 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 106, що перебуває на балансі ДП НВО «Потенціал-Еко», з метою
укладення договору оренди визнано ПП ЕКФ «Приватна справа». Вартість послуг –
1 800,00 грн, термін виконання – 8 календарних днів;
навісу площею 455,6 м2 за адресою: Рівненська обл., Володимирецький р-н,
смт Рафалівка, вул. Привокзальна, 1, що перебуває на балансі Державного підприємства «Володимирецьке лісове господарство», з метою укладення договору
оренди визнано ТОВ «НІКоС.Оціночна компанія». Вартість послуг – 1 900,00 грн,
термін виконання – 9 календарних днів;
нежитлового приміщення 2-го поверху будівлі площею 10,3 м2 за адресою:
Рівненська обл., м. Костопіль, вул. Незалежності, 14, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Рівненській області, з метою укладення договору
оренди визнано ПП «Експертбудсервіс». Вартість послуг – 1 900,00 грн, термін виконання – 10 календарних днів;
нежитлового приміщення першого поверху лабораторного корпусу площею
53,2 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Замкова, 22а, що перебуває на балансі Державного підприємства «Рівненський державний центр науки, інновації та інформатизації», з метою укладення договору оренди визнано ПП «Експертбудсервіс». Вартість
послуг – 1 800,00 грн, термін виконання – 8 календарних днів;
частини вестибуля навчального корпусу № 2 площею 7,0 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Орлова, 35, що перебуває на балансі Технічного коледжу Національного
університету водного господарства та природокористування, з метою укладення
договору оренди визнано ПП «Експертбудсервіс». Вартість послуг – 1 900,00 грн,
термін виконання – 10 календарних днів.
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