
Аналітична довідка 
про роботу регіонального відділення ФДМУ 

по Івано-Франківській області 
за 4-ий квартал 2018 року

1. Результати діяльності у сфері орендних відносин.

Протягом 4 кварталу 2018 року до регіонального відділення подано 12 заяв з укладення 
договорів оренди державного майна, з них:

- по 1 відмовлено в укладанні договорів оренди (відмова уповноваженого органу 
управління);

- не розглянуто 0 заяв (із зазначенням причини).
Протягом 4 кварталу 2018 року регіональним відділенням укладено 33 нових договорів 

оренди державного майна, а також укладено 1 договір оренди державним підприємством 
(установами) за погодженням з регіональним відділенням розрахунку орендної плати.

Загальна кількість чинних договорів оренди державного майна, які були укладені, та за 
якими розрахунки орендної плати були погоджені з органами приватизації, станом на 01.01.2019 
-додаток 1.

Станом на 01.01.2019 від оренди державного майна до державного бюджету надійшло 
11 118,619 тис. грн., що становить 111,19 % виконання річного плану (планове завдання -  
10 000 тис. грн.), у тому числі по ЄМК -  4 720 тис. грн.

Заборгованість протягом 4 кварталу 2018 року -  додаток 2.
У 4 кварталі 2018 року заборгованість до державного бюджету більше 3-х місяців не 

збільшувалась.
Ведення претензійно-позовної роботи в Регіональному відділенні -  додаток 3.
По 6-ти договорах оренди прийнято рішення судів на користь регіонального відділення 

щодо стягнення заборгованості на суму 138,816тис.грн. Накази про виконання рішень 
знаходяться на виконанні в органах ДВС.

Станом на 01.01.2019 по 96 % заборгованості прийнято рішення судів на користь 
регіонального відділення, а решта 4 % знаходиться в досудовому вирішенні питання (направлено 
листи-претензії боржникам), у тому числі по ЄМК - 0%.

Протягом 4 кварталу 2018 року регіональним відділенням внесено зміни до 15 чинних 
договорів оренди.

За 4 квартал 2018 року регіональне відділення надало 3 дозволи на здійснення ремонту 
(покращення) основних засобів:

- 1 дозвіл на здійснення ремонту (покращення) 6 одиниць рухомих основних засобів 
(машин, обладнання та іншої робочої техніки) які передані в оренду у складі ЦМК колишнього 
державного підприємства Міністерства оборони України «Пасічнянський кар’єр нерудних 
копалин «Нерудник» (Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с.Пасічна) по договору 
оренди №230/05 від 28.12.2005, за рахунок амортизаційних відрахувань, нарахованих на 
державне майно, на загальну вартість 1 111,681тис.грн.;

- 1 дозвіл на здійснення ремонту (покращення) 16 одиниць рухомих основних засобів по 
договору оренди №230/05 від 28.12.2005, за рахунок власних коштів, на загальну вартість 
1 236,211тис.грн.;

- 1 дозвіл на здійснення капітального ремонту (покращення) основних засобів, які 
передані в оренду по договору оренди №12/16 від 27.05.2016, укладеному з ФОП Вишиванюком 
М.М. на використання будинку пасічника площею 21,3 кв.м. (Івано-Франківська обл., 
Коломийський р-н, с.Лісна Слобідка, вул.Лісова, 12а), за рахунок власних коштів, на загальну 
вартість 14,634тис.грн.



За 4 квартал 2018 року заплановані та проведені регіональним відділенням контрольні 
заходи за договорами оренди:_________ __________ _______ ____________________ ____________

Назва об'єкта оренди Договір оренди, що 
підлягає перевірці

Фактично
перевірено
договорів
оренди
(так/ні)

Встанов
лені

недоліки

Заходи щодо 
виправлення 
встановле
них недолі

ків

Резуль
тати

прийня
тих

заходів

Причина не 
проведення

№ « »
___20__р.

Цілісний майновий 
комплекс державного 

підприємства 
Міністерства 

оборони України 
«Пасічнянський 
кар’єр нерудних 

копалин «Нерудник»

№ 230/05 від
28.12.200

5

так Пору
шень не 
встанов 

лено

Цілісний майновий 
комплекс державного 
підприємства “ІНІН”

№31/04 від
22.06.200

4

ні Перевірка не 
проведена у 

зв'язку 3 
приватизаціє 
ю РВ об'єкта 

оренди 
(договір 
купівлі- 
продажу 

№4220 від 
05.11.2018).

На наступний за звітним квартал перевірки у сфері орендних відносин не заплановано.

2. Управління державним майном.

Протягом 4-го кварталу 2018 року регіональним відділенням надано:
0 - погодження на передачу нерухомого майна та іншого окремого індивідуально 

визначеного майна із сфери управління одних уповноважених органів управління до сфери 
управління інших уповноважених органів управління;

0 - погодження на передачу об’єктів права комунальної власності у державну
власність.

У державній власності станом на 31.12.2018 перебуває 39 об'єктів.
Протягом 4-го кварталу 2018 року регіональним відділенням реалізовано 0 управлінських 

рішень.
Управлінські рішення Кількість
Приватизовано 0
Передано в оренду 0
Передано до комунальної власності 0
Передано до сфери управління міністерств та інших органів виконавчої 
влади

0

Передано господарським товариствам на умовах договору зберігання 0
Списано 0
Відчужено 0
Прийнято інші управлінські рішення (з зазначенням прийнятих рішень) 0
Всього 0

Погодження на відчуження зазначеного майна не надавалось. Незалежна оцінка вартості 
майна (початкова вартість), на яке надано погодження на відчуження, становить 0 (нуль) тис. 
грн. ( з урахуванням ПДВ).

У звітному періоді складено графіки перевірок та проведено перевірки стану утримання, 
збереження та використання державного майна по 4-ох об'єктах.
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Балансоутримувач 
об’єктів 

позастатутного майна

Кількість об’єктів, що перевіряються

Код
ЄДРПОУ

Назва Житловий
фонд

Інженерна 
інфраструктура, 
устаткування, 

обладнання, тощо

Соц.. -  
культурного 
призначення

ЦО Інші

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт
ТОВ"СУЧП

"Крона"
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

ВАТ
"Дністер"

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

ВАТ 
"Коломийськ 
а ПМК-82"

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

ВАТ"Калушз
алізобетон"

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

На наступний за звітним квартал заплановано:
Балансоутримувач 

об’єктів позастатутного 
майна

Кількість об’єктів, що плануються 
до перевірки у наступному кварталі

Дата
останньої
перевірки

Приміт
ки (інші 
критерії 
відбору 

для 
включе
ння до 

перевір
ки)

Код
ЄДРПОУ

Назва Житло
вий фонд

Інженерна 
інфраструкту

ра, устат
кування, 

обладнання, 
тощо

Соц. -  
культур

ного 
призна
чення

ЦО Інші

1037554 ВАТ 
"Коломийська 

ПМК 82"

0 0 0 2 0
19.04.2016

Перевірка 
повторна в 
зв'язку 3 

недопуском 
17.08.2018

За результатами перевірок виявлено факти непридатності до використання 1 об'єкта -  
незавершеного будівництва газової мережі в с.Козари (балансоутримувач ВАТ "Дністер" 
ліквідований), підлягає списанню, проте існуючий порядок списання об'єктів державної 
власності не передбачає можливості списання об'єктів у разі відсутності балансоутримувача. 
Будиночок відпочинку в с.Шешори перебуває в незадовільному стані, не використовується. 
Даний об'єкт передано в оренду, орендар своєчасно та в повному обсязі сплачує орендну плату.

Для усунення цих порушень вжито заходів:
Заходи Кількість Результат

Звернення до правоохоронних органів, тощо 0 0
Звернення до суб’єктів господарювання (балансоутримувачів) про 
відновлення майна, відшкодування збитків

0 0

Запропоновано укласти договір зберігання, схову, тощо 0 0

Надані пропозиції щодо прийняття управлінських рішень 0 0
Інше 0 0

З



3. П ідсумки приватизації

Об’єкти План 
надходжен
ня коштів, 

тис. грн

Кількість
привати
зованих
об’єктів

Приватизовані
об’єкти

початкова 
ціна 

об'єкта, тис. 
гри

ціна 
продажу, 
тис. грн

отри-мані 
кошти, 
тис. грн

ЄМК державних підприємств, їх 
структурних підрозділів

0 0 0 0 0

Окреме майно 0 2 81,953 98,77 98,77
Об'єкти незавершеного будівництва 0 0 0 0 0
Об'єкти соціально-культурного призначення 0 1 115,67 1,157 1,157
Пакети акцій 0 0 0 0 0
Інші об’єкти 0 0 0 0 0

Об’єкти Прогнозні показники 
надходження коштів 
від продажу об’єктів 

(2018 рік)

Факт % виконання річного 
плану по надходженню 

коштів

ЄМК державних підприємств, їх структурних 
підрозділів

0 0 0

Окреме майно 98,77 98,77 100
Об'єкти незавершеного будівництва 0 0 0
Об'єкти соціально-культурного призначення 1,157 1,157 100
Пакети акцій акціонерного товариства 0 0 0
Інші об’єкти, не належать до об’єктів великої 
приватизації

0 0 0

4. Діяльність регіонального відділення ФДМУ з оцінки державного майна

У 4-му кварталі 2018 року проведено 11 (одинадцять) конкурсів з відбору С О Д -до  

Фахівцями сектору оцінки державного майна за 4-й квартал 2018 року не складались акти 
оцінки пакетів акцій акціонерних товариств для розрахунку їх початкової вартості.

Забезпечено проведення незалежної оцінки за 4-й квартал 2018 року:

Мета оцінки Оголошено 
конкурси 
з відбору 

оцінювачів

Проведено 
конкурсів 
з відбору 

оцінювачів

Укладено
договорів

на
проведення

оцінки

Підписано
актів

прийому-
передачі

робіт

Прореценз 
овано 

звітів про 
оцінку 
майна

Погоджено/ 
затверджен 
о висновки 

про 
вартість 
майна

Відчуження - - - - 1 1
Оренда 18 8 8 16 16 16
Приватизація 1 1 1 1 1 1
За зверненням 2 2 2 - 13 -
Інше - - - - - -
Всього: 21 11 11 17 31 18
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5. Діяльність щодо контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів. 
Стан виконання покупцями взятих на себе зобов’язань по договорах купівлі-продажу

(далі-ДКГО.

Назва об'єкта 
приватизації

Покупець ДКП, що підлягають 
перевірці

Фактично 
перевірено ДКП

Причина не 
здійснення 
перевірки№ « » 20 Так Ні

_Р -
Автомобіль ЗІЛ марки 

ММ34502,
номерний знак 74-73ІВА

Фещук М.Р. №3921 від 05.10.2018 так

Електростанція дизельна 
на шасі автомобіля

ЗІЛ-157

Мале підприємство у 
формі ТОВ 
«Соляріс»

№3980 від 10.10.2018 так

Незавершене будівництво 
навчально-лабораторного 

корпусу

Приватне виробничо- 
комерційне 

підприємство 
«Житлобуд»

№212 від 02.03.2016 так

ЄМК структурного 
підрозділу колишнього 
ДКВП "Залізничник" — 

Івано-Франківської 
пекарні, орендованої ТОВ 

"Залізнична пекарня"

ТОВ "Залізнична 
пекарня"

№1009 від 10.10.2013 так

Г рупа інвентарних 
об’єктів із земельною 

ділянкою

Боднарчук М.В. №2298 від 19.12.2017 так

Єдиний майновий 
комплекс колишнього 

державного підприємства 
«Інін»

Підприємство «Інін» 
Громадської 
організації 

«Всеукраїнська 
організація союз осіб 

з інвалідністю»

№4220 від 05.11.2018 так

Всього: 6
В ході перевірок по 5 ДКП встановлено, що умови договорів виконуються або термін їх 

виконання не настав.
Актом підсумкової перевірки знято з контролю 2 договори.

Невиконання (неналежне виконання) покупцями взятих на себе за ДКП зобов’язань 
зафіксовано по 1-му договору №1009 від 10.10.2013 ЄМК структурного підрозділу колишнього 
ДКВП "Залізничник" — Івано-Франківської пекарні, орендованої ТОВ "Залізнична пекарня":

із них, порушення в частині п. 5.5 договору -  дотримання вимог Закону України 
«Про охорону навколишнього природного середовища»;

із них, порушення в частині п. 5.7 договору -  здійснення контролю за викидами 
забруднюючих речовин у відповідності до умов дозволу на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Листом від 29.11.2018 № 11-08-02501 регіональне відділення зобов'язало Покупця - ТОВ 
"Залізнична пекарня", вжити вичерпних дій для виконання умов договору та надати 
регіональному відділенню підтверджуючі документи.

УIV кварталі 2018 року у власність держави об’єкти приватизації не поверталися.
З числа повернутих у державну власність об’єктів приватизації повторно продано - 

об’єкти (вказати які об’єкти).
За 2 договорами регіональним відділенням продовжується претензійно-позовна робота з 

їх розірвання (визнання недійсними) і повернення відчужених за ними об’єктів у державну 
власність:
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• № 1354 від 12.07.2012 єдиного (цілісного) майнового комплексу державного
підприємства Тороденківське сільськогосподарське підприємство по племінній справі у 
тваринництві";
• № 634 від 10.04.2015 єдиного майнового комплексу Прикарпатського державного
підприємства "Спецгеологорозвідка".

На наступний за звітним квартал заплановано:

Назва об'єкта ДКП, що підлягає перевірці Дата
останньої
перевірки

Примітки (інші 
критерії відбору 

для включення до 
перевірки)

№ « » 
20_р.

Нежитлове приміщення майстерні 
площею 741,8 кв.м

№ 1644 від 12.05.2017 26.06.2018

Група інвентарних об’єктів колишнього 
військового містечка №97, що 

знаходилась на балансі управління 
агропромислового розвитку Галицької 

РДА, разом із земельною ділянкою

№ 169 від 24.02.2014 23.04.2018

Незавершене будівництво 
адміністративного корпусу

№ 1940 від 27.11.2015 09.02.2018

,-ктІй
6. Управління корпоративними правами держави. *

Станом на 31.12.2018 регіональне відділення здійснювало повноваження з управління 
корпоративними правами держави у господарських товариствах, розташованих на території 
Івано-Франківської області:

№ з/п Код ЄДРПОУ
Найменування
господарського

товариства Статутний капітал, 
тис. грн

Розмір 
державної 
частки, % Ознака

банкрутства
119681 ВАТ «Автоливмаш» 5159,5 26,0 —

Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) господарських товариств:
№з/п Найменування 

господарського 
товариства, державна 

частка

Дата
проведення
загальних

зборів

Примітки (основні 
питання)

Рішення

— — — —

Інформація про засідання наглядових рад акціонерних товариств:
№ з/п Найменування 

господарського 
товариства, державна 

частка

Дата проведення 
засідань 

наглядової ради

Примітки (основні 
питання)

Рішення

— — — —

6



Інформація про представників держави у складі ревізійних комісій:

№ з/п Найменування господарського 
товариства, розмір державної 

частки

Склад ревізійної комісії 
господарського товариства

Примітки (висновки)

—
загальна кількість членів РК -  

, з них - 
представник РВ ФДМУ —

Інформація про сплату дивідендів на державну частку:

з/п

Наймену
вання
госпо

дарського
товариства

д к п ,
%

Дата
прове
дення

загаль
них

зборів

Чистий 
прибуток, 
тис. грн

Очікувана 
сума 

дивіден
дів на 

державну 
частку, 
тис. грн

Нарахо
вані 

дивіден
ди, тис. 

грн

Сплачено 
дивіденди 
(частину 
чистого 

прибутку), 
тис. грн

Приміт-ки

— — — — — — — —

Начальник регіонального відділення Євген Корнєв

Михайло Гавриляк 55314і 
Надія Виборна 552597 
Іванна Бабій 553139 
Христина Гречко 537508.

(В-



Загальна кількість чинних договорів оренди державного майна, які були укладені, та за якими 
розрахунки орендної плати були погоджені з органами приватизації, станом на 01.01.2019

Додаток 1

Об’єкт оренди Кількість Нараховано за 4 
квартал 2018, 

тис. грн

Сплачено за 
4 квартал 2018, 

тис. грн

Заборгованість, 
тис. грн

Єдині майнові комплекси 
державних підприємств

2 1 269,794 1264,427 5,367

Єдині майнові комплекси 
структурних підрозділів 
державних підприємств

Нерухоме майно державних 
підприємств

132 1328,991 1340,606 23,593

Державне нерухоме майно, що 
перебуває на балансі 
господарських товариств

4 4,284 3,252 1,038

Інше окреме індивідуально 
визначене майно, що перебуває 
на балансі господарських 
товариств

договори, за якими розрахунки 
орендної плати були погоджені 
з органами приватизації

122 342,953 308,905 64,778

договори з бюджетними 
організаціями

109 0 0 0

Начальник відділу оренди державного майна



Заборгованість на кінець звітного періоду
Додаток 2

Станом на Заборгованість на кінець звітного періоду

Загальна сума боргу Поточна Заборгованість більше трьох 
місяців

кількість 
договорів, у 

т.ч. ЄМК

сума боргу, 
тис. грн. у т.ч. 

ЄМК

кількість 
договорів, 
у т.ч. ЄМК

сума боргу, 
тис. грн, у т.ч. 

ЄМК

кількість 
договорів, у т.ч. 

ЄМК

сума боргу, 
тис. грн. у т.ч. 

ЄМК

01.01.2019 15 159,2 11 70,15 4 89,05

0 0 0 0 0 0

Начальник відділу оренди державного майна / / ШІШ) ' Виборна



Ведення претензійно-позовної роботи в Регіональному відділенні

Додаток З

Станом на Заборгова 
ність на 
кінець 

звітного 
періоду, 
тис.грн.

Претензійно-позовна 
робота (кількість 

поданих)

Сума претензійно-позовна, 
тис грн

Сплачено до бюджету 
за результатами роботи, 

тис грн

претензій позовних
заяв

претензій позовних
заяв

претензій позовних
заяв

01.01.2019 143,634 15 0 101,74 0 101,74 0

Начальник відділу оренди державного майна (  //чгОЯхУ - Н. Виборна



Додаток 4

4. Діяльність регіонального відділення ФДМУ з  о і і і н к и  державного майна.

У 4-му кварталі 2018 року проведено 11 (одинадцять) конкурсів з відбору СОД.
№ Дата конкурсу Назва об’єкта оцінки, площа, адреса Переможець Договір з СОД Цілі оцінки

Дата №
1. 01.10.2018 Нежитлові приміщення загальною площею 2,0 

кв.м на першому поверсі вестибулю будівлі 
легкоатлетичного манежу, що обліковується на 

балансі Івано-Франківського коледжу 
фізичного виховання Національного 

університету фізичного виховання і спорту 
України, за адресою: м. Івано-Франківськ, 

вул. Гетьмана Мазепи, 142А

ФОП Максимчин 
Андрій Дмитрович

10.10.2018 48 Визначення ринкової вартості 
об’єкта для продовження 

договору оренди

2. 22.10.2018 Частина приміщення загальною площею 225,3 
кв.м: частина прим. №52 -  131,5 кв.м, частина 
прим. №54 -  57,5 кв.м, прим. №56 -  8,8 кв.м, 
прим. №71 -  27,5 кв.м на другому поверсі в 

будівлі їдальні №1, що обліковується на 
балансі Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу, за 
адресою: м. Івано-Франківськ, вул.

Карпатська, 15

ТОВ «ЕКА-Захід» 26.10.2018 49 Визначення ринкової вартості 
об’єкта для укладення договору 

оренди

3. 22.10.2018 Частина нежитлового приміщення загальною 
площею 96,6 кв.м: прим. №47 -  67,2 кв.м, 

прим. №48 -  16,5 кв.м, прим. №49 -  12,9 кв.м 
на першому поверсі гуртожитку №6, що 

обліковується на балансі Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і 
газу, за адресою: м. Івано-Франківськ, 

вул. Тичини, 8

ФОП Тарнопольський 
Анатолій Пилипович

29.10.2018 50 Визначення ринкової вартості 
об’єкта для укладення договору 

оренди



4. 31.10.2018 Частина вбудованих приміщень їдальні 
загальною площею 205,0 кв.м на першому 

поверсі будівлі навчального корпусу «А», що 
обліковується на балансі Відокремленого 
структурного підрозділу Коломийського 
політехнічного коледжу Національного 

університету «Львівська політехніка», за 
адресою: Івано-Франківська область, м.

Коломия, вул. Чехова, 20

ФОП Тарнопольський 
Анатолій Пилипович

07.11.2018 51 Визначення ринкової вартості 
об’єкта для продовження 

договору оренди

5. 31.10.2018 Приміщення площею 1,5 кв.м на першому 
поверсі будівлі суспільно-побутового блоку, 

що обліковується на балансі Косівського 
інституту прикладного та декоративного 

мистецтва Львівської національної академії 
мистецтв, за адресою: Івано-Франківська 

область, м. Косів, вул. Міцкевича, 2

ФОП Максимчин Андрій 
Дмитрович

07.11.2018 52 Визначення ринкової вартості 
об’єкта для продовження 

договору оренди

6. 21.11.2018 Окреме майно у складі: контора «А».загальною 
площею 653,7 кв.м; ремонтна майстерня «Б» 

загальною площею 1422,7 кв.м; автогараж «В» 
загальною площею 155,6 кв.м; основний склад 
«Г» загальною площею 211,7 кв.м; основний 

склад «Д» загальною площею 352,0 кв.м; 
прохідна «Ж» загальною площею 180,0 кв.м; 
вбиральня «3» загальною площею 10,4 кв.м; 
оглядова яма 1 загальною площею 15,8 кв.м; 
огорожа 2 загальною площею 992,7 кв.м; 

огорожа 3 загальною площею 133,7 кв.м, що 
обліковуються на балансі Галицького 

міжрайонного управління водного 
господарства, за адресою: Івано-Франківська 

область, Галицький район, с. 
Маріямпіль, вул. Меліоративна, 23

ФОП Тарнопольський 
Анатолій Пилипович

28.11.2018 55 Визначення ціни продажу 
об’єкта оцінки з метою його 

продажу на аукціоні



1. 21.11.2018 Гідротехнічні споруди ставу №3 площею 
водного плеса 1,1063 га (балансоутримувач 
ліквідований), що знаходяться за адресою: 

Івано-Франківська область, Богородчанський 
район, с. Похівка

ФОП Тарнопольський 
Анатолій Пилипович

29.11.2018 53 Визначення ринкової вартості 
об’єкта для укладення договору 

оренди

8. 21.11.2018 Нежитлові приміщення загальною площею 
11,3 кв.м (згідно з техпаспортом кімната №41) 
на першому поверсі адміністративної будівлі, 

що обліковується на балансі Івано- 
Франківської філії державної установи 
«Інститут охорони грунтів України», за 

адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гаркуші, 2

ТзОВ «ЕКА-Захід» 29.11.2018 54 Визначення ринкової вартості 
об’єкта для укладення договору 

оренди

9. 10.12.2018 Об’єкти газорозподільної системи: будівлі, 
інженерні споруди (обладнання та 

устаткування), інше майно, що 
використовуються для постачання та 
транспортування природного газу та 

обліковуються на балансі ПАТ «Івано- 
Франківськгаз», в кількості 14 011 інвентарних

ТОВ «Орієнтир- 
Реформа»

14.12.2018 56 Визначення ринкової вартості 
об’єкта для цілей 

бухгалтерського обліку

10. 10.12.2018 Об’єкти газорозподільної системи: будівлі, 
інженерні споруди (обладнання та 

устаткування), інше майно, що 
використовуються д ля постачання та 
транспортування природного газу та 

обліковуються на балансі ПАТ 
«Тисменицягаз», в кількості 560 інвентарних 

-------номепів.-------------------------

ФОП Максимчин Андрій 
Дмитрович

14.12.2018 57 Визначення ринкової вартості 
об’єкта для цілей 

бухгалтерського обліку



11. 17.12.2018 Частіша нежитлового приміщення загальною 
площею 97,4 кв.м, а саме: прим. №1 -  8,8 кв.м, 

прим. №2 — 53,3 кв.м, прим. №9 — 3,2 кв.м, 
прим. №10 — 2,9 кв.м, прим. №11 -  15,8 кв.м, 
прим. №12 -  9,7 кв.м, прим. №13 -  3,7 кв.м 

цокольного поверху гуртожитку, що 
обліковується на балансі Івано- 

Франківського коледжу фізичного виховання 
Національного університету фізичного 

виховання і спорту України ім. Л. Пасічняка та 
знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, 

вул. Дорошенка, 18А.

ФОП Максимчин Андрій 
Дмитрович

27.12.2018 58 Визначення ринкової вартості 
об’єкта для укладення договору 

оренди

Забезпечено проведення незалежної оцінки за 4-й квартал 2018 року:

Мета
оцінки

Оголошено 
з відбору 

оцінювачів

Проведено конкурсів 
з відбору оцінювачів

Укладено договорів 
на проведення оцінки

Підписано актів 
прийому- 

передачі робіт

Прорецензовано 
звітів про оцінку 

майна

Погоджено/затверджено 
висновки про вартість майна

Відчуже
ння

- “ “ “ 1 1

Оренда 18 8 8 16 16 16
Приват
изація

1 1 1 1 1 1

За
звернен
ням

2 2 2 13

Інше - - - - - -

Всього: 21 11 11 17 31 18

Завідувач сеісгору оцінки державного майна


