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ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про підсумки конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою,
що відбувся 11.11.2016

Відповідно до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 (зі змінами),
рішенням комісії переможцями визнано:
по об’єкту незавершеного будівництва – водній станції (разом із земельною
ділянкою) за адресою: м. Кам’янське (м. Дніпродзержинськ), вул. П. Морозова,
100 – ФОП Шапка А. В.;
по об’єкту незавершеного будівництва – 5-поверховому житловому будинку
на 79 квартир разом із земельною ділянкою за адресою: м. Верхньодніпровськ,
вул. С. Яцковського – ФОП Проценко В. І.
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офіційне видання Фонду
державного майна України

Продаж об’єктів групи А
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ ЗА МЕТОДОМ ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ
В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ
Львівська область

Окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів, у складі:
ліфт пасажирський (3 шт.), вентилятор ВДП-10, трансформатор ТМ 400/6, клапан
Т-33, кран-балка ручна Г/Я 2т, ежектор водостійкий, бак мірний (2 шт.), бак зрошувальної води, бак робочої води (2 шт.), бак розпущення води, бак промивки
води, гідротрансформатор (2 шт.), компенсатор (5 шт.), деаератор, компенсатор
2-лінзовий за адресою: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4, що
не увійшло до статутного капіталу ПАТ «Зміна» та перебуває на його балансі. Приватизовано юридичною особою за 13 140,00 грн, у т. ч. ПДВ – 2 190,00 грн.
Окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі:
шафа управління 317, шафа управління 2Щ317 (2 шт.), шафа управління 2ЩК317 (2
шт.), шафа управління 1Щ317, шафа управління ЩУ 317 (4 шт.), шафа управління
ЯС 317, шафа управління КИП 317, шафа управління ЯГ 317 21, шафа управління
ЯГ 317 22, шафа управління ЯГ 317 23, шафа управління 317 19, шафа управління
317 19а, засувка 150 (22 шт.), засувка 100 (4 шт.), повітряна засувка за адресою:
Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4, що не увійшло до статутного
капіталу ПАТ «Зміна» та перебуває на його балансі. Приватизовано юридичною
особою за 11 844,00 грн, у т. ч. ПДВ – 1 974,00 грн.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А,
що підлягають приватизації шляхом викупу
(затверджений наказом ФДМУ від 25.11.2016 № 2139)

Вінницька область

Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 145,9 м2, у т. ч. № 6-1
площею 95,7 м2, № 6-2 площею 29,6 м2, № 6-3 площею 5,0 м2, № 8-1 площею
15,6 м2 на 1-му поверсі будівлі магазину літ. «А» (торговельного комплексу), що
орендуються фізичною особою – підприємцем Мельник Л. Ф. за адресою: 23116,
Вінницька обл., Вінницькій р-н, с. Пултівці, вул. Революційна, 1а.

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження ціни
в електронній формі об’єкта державної власності

Назва об'єкта: окреме індивідуально визначене майно: вагон-будинок, інв.
№ 68-006,1992 р. в., реєстраційний № 371825.28.ААБАГИ947; вагон-будинок, інв.
№ 68-002, 1991 р. в., реєстраційний № 371825.28.ААБАГИ946; вагон-будинок, інв.
№ 68-004, 1992 р. в., реєстраційний № 371825.28.ААБАГИ945.
Адреса об'єкта: 24200, Вінницька обл., Томашпільський р-н, смт Томашпіль,
вул. Інтернаціональна, 8.
Балансоутримувач: ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина», код за ЄДРПОУ
32721857.
Адреса балансоутримувача: 24200, Вінницька обл., Томашпільський р-н,
смт Томашпіль, вул. Інтернаціональна, 8.
Інформація про об’єкт: вагон-будинок, інв. № 68-004, 1992 р. в., розмір
7000х3000х2600 мм, встановлений на металевих конструкціях (без фундаменту), стан незадовільний; вагон-будинок, інв. № 68-002, 1991 р. в., розмір
7000х3000х2600 мм, встановлений на 3-х бетонних блоках (без фундаменту), стан
незадовільний; вагон-будинок, інв. № 68-006, 1992 р. в., розмір 7000х3000х2600
мм, встановлений на щебені, стан задовільний. Вагон-будинки розташовані в центральній частині населеного пункту.
Початкова ціна без ПДВ – 97 319,00 грн, ПДВ – 19 463,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 116 782,80 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний
термін за актом передачі.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 1 167,83 грн.
Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України для фізичних
та юридичних осіб.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в ГУДКСУ у
Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів –
РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 11 678,28 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено
26.12.2016 Українською універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових
пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 22.12.2016 до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24, тел. 67-27-46.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об'єкта: нежитлова будівля майстерні площею 741,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 76495, м. Івано-Франківськ, с. Хриплин, вул. Тисменицька, 2б.
Балансоутримувач: ТОВ «Променерговузол» (ВАТ «Променерговузол» перереєстроване у товариство з обмеженою відповідальністю), адреса: м. ІваноФранківськ, с. Хриплин, вул. Тисменицька, 2а (код за ЄДРПОУ 05802750).

Відомості про об’єкт приватизації: двоповерхова цегляна будівля загальною
площею 741,8 м2, до складу якої входять 24 нежитлових приміщення (кабінети,
підсобні та побутові приміщення); перекриття із з/б плит; перегородки із цегли,
підлога – бетон, дошка; дах – двосхилий шиферний. Інженерне обладнання – електрика. Будівля потребує капітального ремонту із заміною основних конструктивних
елементів (оздоблювальні роботи, заміна підлоги (дошка), перекриття покрівлі).
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 261 156,00 грн,
ПДВ – 52 231,20 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 313 387,20 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Подальше використання об’єкта визначає покупець з дотриманням вимог
Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».
2. Питання землекористування покупець вирішує самостійно після укладення
договору купівлі-продажу відповідно до вимог чинного законодавства.
3. Подальше відчуження та передача 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.
Учасники аукціону перераховують РВ ФДМУ по Івано-Франківській області (код
установи за ЄДРПОУ 13660726):
в банк ГУДКСУ в Івано-Франківській області, МФО 836014 за реєстрацію заяви 17 грн та кошти при розрахунку за придбаний об'єкт приватизації на рахунок
№ 37180500900001,
в банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172 кошти в сумі 31 338,72 грн – гарантійний
внесок (грошові кошти в розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації) на
рахунок № 37311072006415.
Аукціон в електронній формі буде проведено ПАТ Державна акціонерна
компанія «Національна мережа аукціонних центрів» 26.12.2016, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення
внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заява
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в
електронному вигляді до ПАТ Державна акціонерна компанія «Національна мережа
аукціонних центрів» на електронну адресу: nmac.net.ua. Протягом двох календарних
днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу ПАТ
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (02660,
м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви,
а також докази надсилання цих документів. Кінцевий термін подання заяв на участь
в аукціоні – 22 грудня 2016 року включно до 17.15.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Ознайомитися з об’єктом можна у робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Івано-Франківській області за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, тел.: (0342)
55-31-40, 75-23-67.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об'єкта: окреме індивідуально визначене майно – нежитлові приміщення 1-го поверху (позн. III, 15, 17-19) загальною площею 79,5 м2 в будівлі колишнього готелю (А-2).
Адреса об'єкта: 80250, Львівська обл., Радехівський р-н, с. Павлів,
просп. Юності, 6а.
Балансоутримувач: ТзОВ «Радехів-цукор»(зберігач), ЄДРПОУ 32656212.
Адреса балансоутримувача: 80250, Львівська обл., Радехівський р-н, с. Павлів, просп. Юності, 39.
Відомості про об'єкт: приміщення розташовані у двоповерховій будівлі, яка
розташована на центральній вулиці, є місце для паркування. Дата побудови –
1980. Вхід в приміщення здійснюється з подвір’я головного та тильного фасадів.
Висота приміщень – 3,15 м, підлога – лінолеум, вікна дерев’яні, оздоблення –
пофарбування водоемульсійними вапняними фарбами, інженерні комунікації –
електроосвітлення.
Початкова ціна продажу об’єкта без ПДВ – 186 600,00 грн, ПДВ – 37 320,00 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ – 223 920,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни продажу об’єкта –
22 392,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; подальше відчуження
об’єкта приватизації до повної сплати його вартості можливе лише за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за виконанням умов договору купівлі-продажу; питання землекористування вирішується покупцем після
укладення договору купівлі-продажу згідно з чинним законодавством.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (1 відсотка)
від початкової ціни об’єкта.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на
рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 26.12.2016 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 30 грудня 2016 року. Час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні
у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками
до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв
на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду
заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на
участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а,
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).
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ФДМУ – 25 років

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

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження ціни
в електронній формі об'єкта незавершеного будівництва
(державна форма власності)

Назва об'єкта незавершеного будівництва: гуртожиток готельного типу на 110
місць з їдальнею на 75 посадочних місць
Місцезнаходження: вул. Мартовича, 31, смт Магерів Жовківського р-ну Львівської області.
Балансоутримувач: відсутній, об’єкт повернутий у державну власність.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт складається з двох
перпендикулярно розміщених, дотичних по одному куту будівель гуртожитку і їдальні. Загальна площа ділянки під забудову становить 0,2875 га. Будівля гуртожитку
розміром по осях 29,1 х 24,0 м облаштована підвальним приміщенням з бетонною
підлогою та стінами і перегородками з фундаментних блоків.
Підвал перекритий залізобетонними плитами. Побудовано несучі стіни першого поверху. Стіни перебувають у незадовільному стані через кришення і осипання
цегли. Зовні стіни будівель виконано з білої цегли. Розміри будівель їдальні в осях
становлять 27,0 х 24,0 м. Будівля їдальні виконана із залізобетонних фундаментів,
цегляних, несучих стін, окремих внутрішніх перегородок та тимчасового панельного
перекриття. Стан стін і перегородок в деяких місцях аварійний через руйнування і
осипання цегли. Тимчасові та допоміжні будівлі на будівельному майданчику відсутні. Об’єкт не законсервований, продовжується руйнування стін та перекриття.
Ступінь будівельної готовності: 33 %.
Земельна ділянка: 2 875,0 м2, кадастровий номер 4622755900:07:000:0009.
Ціна об’єкта без ПДВ – 203 836,00 грн, ПДВ – 40 767,20 грн.
Початкова ціна об'єкта з урахуванням ПДВ – 244 603,20 грн.

Грошові кошти в розмірі 24 460,32 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070; банк
одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.
З об’єктом можна ознайомитися за адресою: вул. Мартовича, 31, смт Магерів
Жовківського р-ну Львівської області.
Умови продажу об’єкта незавершеного будівництва:
завершення будівництва протягом 5 років без збереження первісного призначення об’єкта; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього
природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію
об’єкта; питання землекористування покупець вирішує самостійно з органами місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства; подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва 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; протягом одного року з моменту підписання акта приймання-передання
підготувати документи та здійснити відповідні дії щодо переоформлення права
забудовника на об’єкт приватизації; на вимогу продавця покупець зобов’язаний
до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору надавати продавцю для ознайомлення необхідні
матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору; переможець
аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні;
покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка)
від початкової ціни об’єкта.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на розрахунковий рахунок
№ 37180500900001, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070; банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.

У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються дані кошти.
Аукціон в електронній формі буде проведено 30 грудня 2016 року Філією
«Львівський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних
центрів» (електронна адреса: Filia.lac.nmac@ukr.net). Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 14.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 26 грудня 2016 р. до
18.00 включно.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заява
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в
електронному вигляді до Філії «Львівський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна
мережа аукціонних центрів» на електронну адресу: Filia.lac.nmac@ukr.net.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Філії «Львівський аукціонний центр» (вул. Сахарова, 46а, м. Львів, 79012) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на участь в
аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про
включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в
аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 №772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Додаткову інформацію можна отримати у Філії «Львівський аукціонний центр»
ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (м. Львів, вул. Сахарова, 46а,
тел./факс (032) 297-05-40, 297-05-41) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17,тел./факс 255-38-55).

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

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

 Назва об’єкта оцінки: база відпочинку «Івушка». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Оперативний воєнізований гірничорятувальний загін.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта,
вул. Маяковського, 59б. Мета проведення оцінки: проведення незалежної оцінки
з метою визначення ринкової вартості об’єкта для продажу на аукціоні з умовою
збереження профілю діяльності. Замовник та платник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по
Донецькій області, тел./телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: gosim_14@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 29 од. (23 об’єкти
нерухомого майна, 5 вагончиків, 1 паркан). Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: 150,362 тис. грн (данні станом на
14.02.2014). Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів
акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельних ділянок, усього: 0,6987 га. Місце розташування земельних ділянок: Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта, вул. Маяковського, 59б. Цільове призначення земельної ділянки: для функціонування бази
відпочинку. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2016.
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), але не більший ніж 15 календарних днів, запечатаних в
окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна 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.
Звертаємо увагу, що за результатами аналізу звітності ФДМУ середнє значення ціни надання послуг з оцінки майна, що склалася у І кварталі 2016 року для
комплексу будівель та споруд, становить 3200,00 грн.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефони для довідок: (057) 700-03-27;
(057) 700-03-14.
Конкурс відбудеться 20 грудня 2016 року об 11.00 у РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1
(3-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.
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 нежитлового приміщення площею 3,0 м2
першого поверху будівлі адміністративно-побутового комбінату з перехідним
коридором та їдальнею на території головного проммайдану блоку 4. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВП «Шахта «Стаханова» ДП «Красноармійськвугілля» (код за ЄДРПОУ 32087941). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., Покровський р-н, с. Новоекономічне, просп. Миру, 2. Мета проведення
оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник
послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, тел./телефакс (057) 700-02-26,
електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Промінвестбанк».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина коридору площею 10,0 м2 першого
поверху будівлі учбового корпусу. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Артемівський індустріальний технікум ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» (код за ЄДРПОУ 33670479). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Чайковського, 63. Мета проведення оцінки:
визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг
з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, тел./телефакс (057) 700-02-26, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки: ФОП Проказін А. В. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 30.11.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
підвалу площею 9,0 м2 та частина даху загальною площею 35,0 м2 учбового
корпусу. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ «Маріупольський
будівельний коледж». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Свободи, 90. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26,
тел./телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт з
оцінки: ПрАТ «МТС Україна». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2016.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ
№ 2075 від 31.12.2015, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
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робіт (у календарних днях), але не більший ніж 5 календарних днів, запечатаних в
окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна 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,
700-03-14.
Конкурс відбудеться 22 грудня 2016 року об 11.00 у РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1
(3-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.

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

 Об’єкт оцінки № 1: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., смт Народичі, вул. 1 Травня,
21. Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир,
вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата
оцінки: 31.10.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник
робіт з оцінки – Спільне українсько-німецьке підприємство в формі товариства з
обмеженою відповідальністю «Інфоком».
 Об’єкт оцінки № 2: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., смт Брусилів, вул. 1 Травня,
45. Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир,
вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата
оцінки: 31.10.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник
робіт з оцінки – Спільне українсько-німецьке підприємство в формі товариства з
обмеженою відповідальністю «Інфоком».
 Об’єкт оцінки № 3: приміщення площею 88,7 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Володимирська, 5. Балансоутримувач: Управління Державного казначейства у Олевському районі Головного
управління Державного казначейства України у Житомирській області (Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Володимирська, 5). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Шейко В. О.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 максимальна ціна
послуг з оцінки майна, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання
переможця під час оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема декількох об’єктів
нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних
пристроїв), становить 1 725,40 грн, окремо розташованої будівлі – 1 849,90 грн,
комплексу будівель та споруд – 3 200,00 грн.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному об’єкту оцінки до сектору управління персоналом та організаційної роботи РВ
ФДМУ по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою:
м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, тел. для довідок 42-04-18.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення (поз. 1-9, 1-10,
1-5, 1-3) та частина нежитлових приміщень (поз. 1-1 та 1-2) загальною площею 115,75 м2 на першому поверсі частини адмінбудинку (літ. А). Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Білки, вул. Центральна, 8/1. Найменування балансоутримувача: Закарпатська дирекція Українського
державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» (тел. (067) 802-43-33).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0312) 61-38-83. Електронна адреса
замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Добромільська Н. Є. Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 31.10.2016: 262 153,65 грн.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення (поз. 20)
площею 32,8 м2 на другому поверсі адмінбудинку Хустського районного відділу статистики (літ. А). Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Хуст,
вул. І. Франка, 6. Найменування балансоутримувача: Головне управління статистики у Закарпатьскій області (тел. (067) 312-26-31). Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Європа Віза Консалтинг». Балансова залишкова вартість

основних засобів станом на 31.10.2016: 3 188,84 грн. Правовий режим земельної
ділянки: право постійного користування. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.11.2016 (орієнтовна).
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудоване підвальне приміщення будівлі літ. «А»
гуртожитку № 3 (поз. ХХХІІІ за планом) площею 33,6 м2. Місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, Студентська набережна, 2. Найменування
балансоутримувача: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (тел. (050) 075-98-30). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт
з оцінки: ФОП Росада І. М. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 772,60 грн/м2 станом на
08.02.2016. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016.
 4. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення поз. 1-52, 1-53 першого
поверху громадського-побутового корпусу під літ. «А» загальною площею
597,7 м2, в т. ч.: площа вбудованого приміщення поз. 1-52 (спортзал) – 569,5 м2;
площа вбудованого приміщення поз. 1-53 (роздягальня) – 28,2 м2. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Свалява, вул. Шевченка, 15а. Найменування
балансоутримувача: Свалявський професійний будівельний ліцей (тел. (050) 37234-52). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса
замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: Районна дитяча громадська організація «Спортивний клуб «Сузір’я – Свалява».
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 61,46 грн/м2 станом на 26.01.2016. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016 (орієнтовна).
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля – будинок мисливця (літ. А)
загальною площею 259,65 м2. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
Міжгірський р-н, с. Синевірська Поляна, буд. 355а. Найменування балансоутримувача: Національний природний парк «Синевір» (тел. (050) 924-90-56). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській
області. Платник робіт з оцінки: ФОП Токар А. І.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016 (орієнтовна).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «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; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання
робіт (у календарних днях). До уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів. Відповідно до листа
ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 максимальна ціна надання послуг з оцінки, що
буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, визначена за
результатами аналізу цін, що склалися у І кварталі 2016 року в Україні, становить:
об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення,
дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 1 725,40
грн; 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).
Документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки мають відповідати
критеріям визначеним листом ФДМУ від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четвер
до 17.00, п’ятниця до 15.45).
Конкурсна документація подається на кожний об’єкт окремо. 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.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди

 Необоротні активи орендованого цілісного майнового комплексу колишнього державного підприємства «ІНІН» (до складу ЦМК входять 2 автомобілі, причіп, обладнання та бібліотечний фонд; об’єкти нерухомості відсутні), що
обліковуються на балансі підприємства «Центр соціально-трудової і професійної
реабілітації інвалідів «ІНІН» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз інвалідів
України», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Височана, 18. Запланована дата
оцінки: 30.11.2016. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки –
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – підприємство «Центр
соціально-трудової і професійної реабілітації інвалідів «ІНІН» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз інвалідів України».
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку надання послуг
з оцінки (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з
оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075).
Строк надання послуг з оцінки об’єкта не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); документи, в
яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо надаватимуть послуги з оцінки майна; документи, що підтверджують право
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на надання таких послуг; інформація про претендента за встановленою формою
(відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075). Інформація про претендента
містить: відомості про діяльність претендента (рік заснування, перелік робіт з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств
тощо), іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні
та інших країнах світу); інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових
відносинах з претендентом, а також залучаються ним до надання послуг з оцінки
та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі можуть бути
допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта
оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами з оцінки майна та
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або
подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає
рішення щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово
голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по ІваноФранківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації о 10.00 у кабінеті № 315 у приміщенні РВ ФДМУ по ІваноФранківській області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48,
телефон для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок
55-31-39.

КИЇВСЬКА 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
№
з/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Дата Вид варПлатник
Замовник
оцінки
тості
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
Нежитлове приміщення площею 16,4 м2 за адре- 30.11.16 Ринкова ФОП Шиян
РВ ФДМУ
сою: Київська обл., м. Українка, вул. Зв’язку,
В. В.
по Київській
1, що перебуває на балансі Київської обласної
області
дирекції УДППЗ «Укрпошта»
Частина твердого покриття площею 108,0 м2
30.11.16 Ринкова ДП «Кюне і На- РВ ФДМУ
на території вантажного термінала за адресою:
гель»
по Київській
Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний
області
аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі
ДП МА «Бориспіль»
Нежитлове приміщення площею 29,7 м2 за адре- 30.11.16 Ринкова ФОП Семенець РВ ФДМУ
сою: Київська обл., м. Богуслав, вул. МиколаМ. В.
по Київській
ївська, 28, що перебуває на балансі Головного
області
управління статистики у Київській області
Нежитлове приміщення площею 6,0 м2 за адре- 30.11.16 Ринкова ФОП Берлін- РВ ФДМУ
сою: Київська обл., м. Тетіїв, вул. Цвіткова, 6,
ська Н. В.
по Київській
що перебуває на балансі Київської обласної диобласті
рекції УДППЗ «Укрпошта»
2
Нежитлове приміщення площею 2,0 м за адре- 30.11.16 Ринкова ПАТ «Укрсоц- РВ ФДМУ
сою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ярослава
банк»
по Київській
Мудрого, 36, що перебуває на балансі Білоцеробласті
ківського міжрайонного центру зайнятості
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
Нежитлове приміщення № 12 площею 15,0 м2 на 31.12.16 Ринкова ПАТ «Авіаком- РВ ФДМУ
1-му поверсі бізнес-центру вантажного термінала
панія «Букопо Київській
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП
вина»
області
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
Частина тренажерної вежі площею 4,0 м2 на
31.12.16 Ринкова ПрАТ «МТС
РВ ФДМУ
території пожежної частини за адресою: Київська
Україна»
по Київській
обл., м. Боярка, вул. Шевченка, 80, що перебуває
області
на балансі Головного управління ДСПС України у
Київській області
Будівля свиноферми площею 305,7 м2 (інв.
31.12.16 Ринкова ФОП Кобилян РВ ФДМУ
№ 1001) та будівля зерносховища площею
Сергій Бори- по Київській
63,0 м2 (інв. № 129) за адресою: Київська обл.,
сович
області
с. Катюжанка, вул. Шевченка, 117, що перебуває
на балансі ДП «Димерське лісове господарство»
Приміщення площею 11,4 м2 за адресою:
31.12.16 Ринкова ПП «СКАЙ
РВ ФДМУ
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора,
ТРАНС СЕРВІС по Київській
вул. Аеропортівська, 3, що перебуває на балансі
ГМБХ»
області
Дирекція оброблення та перевезення пошти
УДППЗ «Укрпошта»
Частина приміщення № 62 площею 2,0 м2 на 2-му 31.12.16 Спеці- ТОВ «Аерохенд- РВ ФДМУ
поверсі пасажирського термінала «D» за адресою:
альна
лінг»
по Київській
Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний
області
аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі
ДП МА «Бориспіль»
Приміщення № 33 площею 11,4 м2 та при31.12.16 Ринкова ТОВ «Аерохенд- РВ ФДМУ
міщення № 34 площею 10,9 м2 на 1-му поверсі
лінг»
по Київській
області
лабораторного корпусу АТБ за адресою: Київська
обл., м. Бориспіль, аеропорт, що перебувають на
балансі ДП МА «Бориспіль»
Приміщення № 343 площею 21,3 м2 на 2-му по- 31.12.16 Спеці- ТОВ «Аерохенд- РВ ФДМУ
версі пасажирського термінала «D» за адресою:
альна
лінг»
по Київській
Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний
області
аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі
ДП МА «Бориспіль»
Приміщення № 217 площею 50,6 м2 та при31.12.16 Спеці- ТОВ «Аерохенд- РВ ФДМУ
міщення № 218 площею 14,8 м2 на 3-му поальна
лінг»
по Київській
області
версі пасажирського термінала «D» за адресою:
Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі
ДП МА «Бориспіль»
Частина приміщення № 77 площею 14,0 м2
31.12.16 Спеці- ТОВ «Аерохенд- РВ ФДМУ
на 4-му поверсі пасажирського термінала «D»
альна
лінг»
по Київській
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП
області
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
Назва об’єктів

Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 № 60/28190 (далі – Положення), складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з
оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна
(експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з
державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація
про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних
підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері
оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються
ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація,
стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта,
на який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу кадрової роботи та організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Київській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, кімн. 613.
Конкурс відбудеться 22.12.2016 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
конкурсів 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
33,0 м2 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.
Найменування балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби у
Голованівському районі Кіровоградської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Соборна, 44б. Мета проведення неза-
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лежної 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 (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.11.2016 тис.
грн – 1,777. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2016. Площа земельної
ділянки: 82,56 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: фізична особа-підприємець
Варинський Дмитро Олександрович (тел. (097) 877-14-03).
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху адміністративної будівлі площею 43,9 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Леніна, 60, що перебувають на балансі Державної фіскальної служби
України та в оперативному управлінні (користуванні) Кіровоградської об’єднаної
державної податкової інспекції. Найменування балансоутримувача: Державна
фіскальна служба України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл.,
м. Долинська, вул. Леніна, 60. Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс
замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу:
mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2016 тис. грн –
дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2016. Площа
земельної ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки:
м. Долинська, вул. Леніна, 60. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ФОП
Панасенко Анатолій Вікторович (тел. (095) 464-79-67).
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до
Положення формами.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у першому кварталі
2016 р.» та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт повідомляємо, що максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого
майна (нежитлові приміщення), становить 1 725,40 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт;
строк виконання робіт – не більше 5 днів, шляхом поштового відправлення на адресу: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 або безпосередньо у кімн. 801 РВ ФДМУ по
Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 до 19.12.2016
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.
Конкурси відбудуться 23 грудня 2016 р. о 8.30 у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 708.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частина даху чотириповерхової будівлі учбового корпусу загальною площею 110,71 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Кульчицької, 2. 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: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Кульчицької,
2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення (№ 4, 6, 8, 13,
15) загальною площею 87,4 м2 на першому та другому поверхах будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Золочів, вул. Труша, 2. Балансоутримувач: Головне управління статистика у Львівській області. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-6204 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Золочів, вул. Труша,
2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Центр сервісного обслуговування».
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення площею
127,9 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу № 1. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Під Голоском, 19. Балансоутримувач: Українська
академія друкарства. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Під
Голоском, 19. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Кметь Віра Володимирівна.
 4. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлових приміщень загальною
площею 28,0 м2 на перших та підвальних поверхах цегляних будівель.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Миколаївський р-н, с. Заклад,
вул. Стуса, 2. Балансоутримувач: Миколаївська виправна колонія Управління Державної пенітенціарної служби України у Львівській області (№ 50). Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-6204 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Миколаївський р-н, с. Заклад, вул. Стуса, 2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Пауер Інжиніринг».
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення гаражних боксів № 1, № 2 літ. А-2 загальною площею 228,9 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Тернопільська, 24а. Балансоутримувач: Львівський науково-дослідний і проектний інститут
«ЛьвівбудмНДІпроект». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
м. Львів, вул. Тернопільська, 24а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ СП «Сігма».
 6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загального
користування (побутова кімната) (№ Х) площею 2,0 м2 на першому поверсі
п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 1. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Шевченка, 12. Балансоутримувач: Львівський національний аграрний університет. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.
gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни,
вул. Шевченка, 12. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Ставінчук Наталія Миколаївна.
 7. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення загальною
площею 15,4 м2 на цокольному поверсі гуртожитку № 3. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Карпинця, 27. 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: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів,
вул. Карпинця, 27. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Мерцяк Богдан Миколайович.
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.
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Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до
Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71, 261-62-04.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно загальною площею
16,6 м2, а саме: нежитлові приміщення № 4-7 загальною площею 8,3 м2 у
приміщенні автовокзалу на в’їзді в Україну міжнародного автомобільного
пункту пропуску «Рава-Руська» та нежитлові приміщення № 32-35 загальною
площею 8,3 м2 у приміщенні автовокзалу на виїзді з України міжнародного
автомобільного пункту пропуску «Рава-Руська». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Львівська обл., Жовківський р-н, с. Рата, вул. Гребінська, 28. Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України (та перебуває в оперативному
управлінні Львівської митниці ДФС). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної
ділянки: Львівська обл., Жовківський р-н, с. Рата, вул. Гребінська, 28. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки – ТзОВ «Арденіум».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення загальною
площею 37,1 м2 на четвертому поверсі корпусу № 25 (Технопарк). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Городоцька, 286. 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: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
м. Львів, вул. Городоцька, 286. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.11.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП «Компанія Омерта».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі загальною площею 50,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Стрий, вул. Кравецька, 5.
Балансоутримувач: Вище професійне училище № 8 м. Стрия. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-6204 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Стрий, вул. Кравецька,
5. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПрАТ «МТС Україна».
 4. Назва об’єкта оцінки: частина даху п’ятиповерхової будівлі загальною
площею 54,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Львівська, 15. Балансоутримувач: Львівсько-Волинський воєнізований
гірничорятувальний (аварійно-рятувальний) загін. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.
gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Львівська,
15. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на першому
поверсі (фойє) дев’ятиповерхової будівлі навчального корпусу № 1 загальною площею 2,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Генерала
Чупринки, 105. Балансоутримувач: Національний лісотехнічний університет України.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 105. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Дрозд В’ячеслав Валерійович.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване цокольне приміщення
загальною площею 53,99 м2 у будівлі культурно-побутового корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Городоцька, 222. Балансоутримувач:
ДП МОУ «Львівський завод збірних конструкцій». Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.
gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Городоцька, 222. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ФОП Фльорко Богдан Миколайович.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на 1-му та 2-му поверхах чотириповерхової адмінбудівлі, позначені на плані літ. Б-4 під № I-VІІ,
1-37 на 1-му поверсі площею 726,5 м2 та під № I-ІІІ, 38-75 на 2-му поверсі
площею 727,0 м2, півпідвал під № I-XXXV площею 723,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Патона, 32. Балансоутримувач (орендодавець):
ДП «Львівський державний завод «Лорта». Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Патона, 32. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.11.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ
«Львівський медичний інститут».
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на 3-му та 4-му поверхах чотириповерхової адмінбудівлі, позначені на плані літ. Б-4 під № I-IV,
76-101 на 3-му поверсі площею 738,4 м2 та під № I-IV, 102-135 на 4-му поверсі площею 750,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Патона,
32. Балансоутримувач (орендодавець): ДП «Львівський державний завод «Лорта».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Патона, 32.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Медичний коледж «Монада».
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 1-16 на 1-му поверсі
та нежитлові приміщення № 17-24 на 2-му поверсі будівлі «Б-2» (пожежне
депо) загальною площею 325,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Патона, 30. Балансоутримувач (орендодавець): ДП «Львівський державний
завод «Лорта». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів,
вул. Патона, 30. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Львівський медичний інститут».
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).
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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. Телефон для довідок (032)
255-41-71, 261-62-04.

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

 1. Назва об'єкта: нежитлове приміщення житлового будинку площею
42,1 м2 (розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів).
Місцезнаходження об’єкта: вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава. Балансоутримувач:
Полтавська державна аграрна академія. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.12.2016.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні
для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Харитонова А. В.
 2. Назва об'єкта: нежитлові приміщення загальною площею 92,7 м2
(розміщення банківського відділення). Місцезнаходження об’єкта: вул. Жовтнева, 3, м. Гребінка, Полтавська обл. Балансоутримувач: Управління Державної
казначейської служби України у Гребінківському районі Полтавської області. Мета
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.12.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у
разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ
ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ПАТ КБ «ПриватБанк».
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які мають
відповідати вимогам 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), а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення); 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);
копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за
наявності); копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту
ФДМУ; інформацію про претендента (додаток 4 до Положення).
Зазначені документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсів. У своїх конкурсних
пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт,
у тому числі ПДВ.
За результатами аналізу звітності, проведеною ФДМУ, регіональне відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна: об’єкт нерухомого
майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки
(нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно
для встановлення передавальних пристроїв), – 1 725,4 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною
комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які
перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської
роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415)
до 16.12.2016 включно.
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України від 15.01.2016 за № 60/28190, конкурси відбудуться 22.12.2016
о 10.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: вул. Небесної Сотні
(вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404. Робоча група
знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава,
36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

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’єкта оренди

 Назва об’єкта оцінки: адміністративна будівля площею 663,5 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Філія «Дубровицький райавтодор». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Дубровиця, вул. Воробинська, 176. 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: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області
(33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Болванець Ганна
Михайлівна. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки:
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016.
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
р. за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні»,
яким 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 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 повинен перевищувати 8 календарних днів від дати
підписання договору на проведення незалежної оцінки.
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 23 грудня 2016 року о 9.00 у РВ ФДМУ по Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються до 19.12.2016 (включно) до 17.00
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 26-79-91.

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

 Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення поз. 4-2 площею 23,0 м2
та частка площ спільного користування – 4,8 м2, разом 27,8 м2 на четвертому
поверсі лабораторного корпусу, що перебуває на балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. За рудкою,
35, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для
розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Телефон замовника конкурсу
(0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна
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(0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: Міське бюро технічної інвентаризації.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.11.2016: 4 590,00 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016.
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1. «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті слід
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити
назву, адресу об’єкта оцінки, дату проведення конкурсу та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву), яка складається з:
1) заяви про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11
розділу 1 Положення (за наявності); інформації про претендента (додаток 4 до
Положення); письмової згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завіреної їх особистими підписами та печаткою претендента; 2) документів
щодо практичного досвіду претендента та оцінювачів з виконання робіт з оцінки
та інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до
Положення); копій висновків про вартість майна або витягів зі звітів, підписаних
оцінювачами, що будуть залучені до виконання робіт з оцінки, завірених печаткою
претендента. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно – окремі
будівлі, приміщення, частини будівель офісної, торговельно-офісної, торговельної
нерухомості; 3) конкурсної пропозиції претендента, яка подається в запечатаному
окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт не повинен
перевищувати 5 календарних днів. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх
податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством. До розгляду
прийматимуться конкурсні пропозиції претендентів, вартість послуг з оцінки майна,
яких не перевищує 1 725,40 грн.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, каб. 504. Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, 25-04-87.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору документального забезпечення та обробки документів з обмеженим доступом РВ ФДМУ по Тернопільській
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Тернопільській області
за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань).

наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1. «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки, дату проведення конкурсу та назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає заяву, яка складається з:
1) заяви про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою; копій документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11
розділу 1 Положення (за наявності); інформації про претендента (додаток 4 до Положення); письмової згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом
до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завіреної
їх особистими підписами та печаткою претендента; 2) документів щодо практичного
досвіду претендента та оцінювачів з виконання робіт з оцінки та інформації щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення); копій висновків про вартість майна або витягів із звітів, підписаних оцінювачами, що будуть
залучені до виконання робіт з оцінки, завірених печаткою претендента. Подібними
об’єктами до об’єкта оцінки 1 є нерухоме майно – конструктивні частини будівель
(фасади, фасадні стіни, дахи), до об’єктів оцінки 2, 3 – нерухоме майно – окремі
будівлі, приміщення, частини будівель офісної, торговельно-офісної, торговельної,
виробничої, виробничо-складської, складської нерухомості; 3) конкурсної пропозиції претендента, яка подається в запечатаному окремому конверті і має містити
пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
робіт, а також строк виконання робіт (не повинен перевищувати 5 календарних
днів). У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються
претендентом згідно із законодавством. До розгляду прийматимуться конкурсні
пропозиції претендентів, вартість послуг з оцінки об’єкта 1, яких не перевищує
1 725,40 грн, об’єктів 2, 3 – не перевищує 3 200,0 грн.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, каб. 504.
Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, 25-04-87.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору документального забезпечення та обробки документів з обмеженим доступом РВ ФДМУ по Тернопільській
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 в РВ ФДМУ по Тернопільській області
за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань).

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

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди

 Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху управління статистики поз. (1-4) – (1-22) загальною площею 190,6 м2, що перебувають
на балансі Головного управління статистики у Тернопільській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. С. Бандери, 19а, м. Борщів, Тернопільська обл. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0352)
52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації,
управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352)
25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: Ternopil@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Яковенко Анатолій Михайлович.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.10.2016: 16 139,00 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016.
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1. «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки, дату проведення конкурсу та назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає заяву), яка складається з:
1) заяви про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу
1 Положення (за наявності); інформації про претендента (додаток 4 до Положення); письмової згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завіреної їх
особистими підписами та печаткою претендента; 2) документів щодо практичного
досвіду претендента та оцінювачів з виконання робіт з оцінки та інформацію щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення); копій висновків
про вартість майна або витягів зі звітів, підписаних оцінювачами, що будуть залучені
до виконання робіт з оцінки, завірених печаткою претендента. Подібними об’єктами
до об’єкта оцінки є нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель
офісної, торговельно-офісної, торговельної нерухомості; 3) конкурсної пропозиції
претендента, яка подається в запечатаному окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів. У своїх
конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно
із законодавством. До розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції претендентів,
вартість послуг з оцінки майна, яких не перевищує 1 725,40 грн.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, каб. 504. Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, 25-04-87.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору документального забезпечення та обробки документів з обмеженим доступом РВ ФДМУ по Тернопільській
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Тернопільській області
за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів

 1. Назва об’єкта оцінки: частина зовнішнього фасаду та частина даху
адміністративної будівлі загальною площею 45,0 м2, що перебувають на балансі Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Князя Острозького, 14,
м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для
розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ
приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного
майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ТзОВ «Сіті Кафе». Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.09.2016: 3 039,17 грн. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: адміністративно-побутове приміщення з профілакторієм для автомобілів загальною площею 906,4 м2, реєстровий номер 21155066.1.ЮИУЖЦЮ039, і газонаповнюючий пункт загальною площею
129,34 м2, реєстровий номер 21155066.1.ЮИУЖЦЮ038, що перебувають на балансі
державного підприємства по газопостачанню та газифікації «Шумськгаз». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Чирянка, 7а, м. Шумськ, Тернопільська область. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0352)
52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації,
управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 2504-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника
конкурсу: ternopil@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській
області. Платник робіт з оцінки: ПАТ по газопостачанню та газифікації «Тернопільгаз».
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.10.2016: 177 804,08 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: будівля адмінбудинку площею 290,3 м2, реєстровий номер 21149597.1.ААЕАИК665, будівлі піднавісів площею 273,4 м2, реєстровий номер 21149597.1.ААЕАИК668, будівлі гаражів з майстернею та побутовими приміщеннями площею 286,5 м2, реєстровий номер 21149597.ААЕАИК664,
і будівлі котельні площею 21,2 м2, реєстровий номер 21149597.1.ААЕАИК667,
що перебувають на балансі державного підприємства по газопостачанню та газифікації «Ланівцігаз». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Незалежності, 50а,
м. Ланівці, Тернопільська область. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних
відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника
конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ПАТ по газопостачанню та газифікації «Тернопільгаз». Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.10.2016: 194 040,49 грн. 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

ХАРКІВСЬКА область

№
з/п
1

2

3

4

5

6

7

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач
(назва, код ЄДРПОУ, контактний телефон)
Частина даху нежитлової 4-поверхової будівлі
адміністративно-лабораторного корпусу (літ. А-4)
загальною площею 65,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Астрономічна, 33, що перебуває на балансі ДП
«Державний науковий центр лікарських засобів і
медичної продукції», 00482329
Нежитлова одноповерхова будівля телятника на 100
голів (інв. № 13649, літ. «А-1») загальною площею
851,4 м2 за адресою: Харківська обл., Харківський
р-н, смт Хорошеве, вул. Червоноармійська, 47а,
що перебуває на балансі Харківського державного
авіаційного виробничого підприємства Завод по
технічному обслуговуванню та ремонту авіаційної
техніки «ТОРА», 01128506, тел. (0572) 50-74-10,
52-01-62
Частина покрівлі та зовнішньої стіни 5-поверхової
будівлі гуртожитку (інв. № 003) загальною площею
19,6 м2 за адресою: м. Харків, просп. Любові
Малої (просп. Постишева), 4а, що обліковується
на балансі Харківського оренда «Знак Пошани»
електромеханічного технікуму транспортного будівництва, 01393119, тел. (057) 712-47-85
Нежитлове приміщення кімн. № 8 загальною
площею 48,6 м2 на 1-му поверсі 4-поверхового
виробничого корпусу (інв. № 125032) за адресою:
м. Харків, вул. Катерининська, 40/42, що перебуває на балансі Державного підприємства науководослідного технологічного інституту приладобудування (код за ЄДРПОУ 14310589)
Нежитлове приміщення – кімн. № 3 на цокольному
поверсі 4-поверхової будівлі головного учбового
корпусу № 1 загальною площею 71,5 м2 за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Мала
Данилівка, вул. Академічна, 1, що перебуває на
балансі Харківської державної зооветеринарної
академії, 00493758, тел. (057) 635-75-31
Нежитлове приміщення – кімн. № 12 на першому
поверсі 3-поверхової будівлі колишнього медпункту загальною площею 52,8 м2 за адресою: м. Харків, вул. Плиткова, 12, що перебувало на балансі
ліквідованого ВАТ «Харківський домобудівельний
комбінат № 1» (перейменованого у ПАТ «Харківський домобудівельний комбінат № 1»)
Нежитлові приміщення – кімн. № 38, 39, 40, 41
на 2-му поверсі 6-поверхової будівлі, пам’ятка
архітектури, загальною площею 97,7 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 1, що перебувають
на балансі ДУ «ДІП СЕД», 00190325, тел. (057)
731-18-90
Частина технічного поверху 9-поверхової будівлі
гуртожитку загальною площею 10,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Зубенка, 11а, що перебуває на балансі Національного фармацевтичного університету, 02010936, тел. (057) 706-35-81, 706-15-03

Дата оцінки
22.12.16

01.10.16

Інформація
Мета
про замовнипроведення оцінки
ка/платника
Визначення вар- ПрАт «МТС
тості об’єкта з ме- Україна»
тою продовження
договору оренди
Визначення вар- ФОП Веглерис
тості об’єкта з ме- В. С.
тою продовження
договору оренди

15.11.16 Визначення вар- ПрАТ «Київтості об’єкта з ме- стар»
тою продовження
договору оренди

На дату,
визначену
орендодавцем

Визначення вартос- –
ті об’єкта оренди до
200,0 м2 для погодження розрахунку
орендної плати (за
заявою від сторонньої організації)
На дату Визначення
ПП «Центр
укладення вартості об’єкта
професійної
договору на оренди з метою
підготовки
проведення передачі в оренду водіїв»
незалежної
оцінки
На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

Визначення
ФОП Сотников
вартості об’єкта
В. М.
оренди з метою
передачі в оренду

На дату Визначення
ТОВ «СУТРА
укладення вартості об’єкта
ХАРКІВ»
договору на оренди з метою
проведення передачі в оренду
незалежної
оцінки
8
На дату Визначення
ТОВ «ІНТЕРукладення вартості об’єкта
ТЕЛЕКОМ»
договору на оренди з метою
проведення передачі в оренду
незалежної
оцінки
9 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4 у підНа дату Визначення
ТОВ «СІТІ ІНвалі різноповерхової (3-4) будівлі учбового корпусу
укладення вартості об’єкта
ВЕСТ 87»
2
загальною площею 91,2 м за адресою: м. Харків,
договору на оренди з метою
вул. Квітки-Основ’яненка, 4/6, що перебувають на
проведення передачі в оренду
балансі ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, архі- незалежної
тектури та дизайну», 01275992, тел. (057) 731-24-31
оцінки
10 Нежитлове приміщення – кімн. № 38 на 1-му
На дату Визначення
ТОВ «СІТІ ІН2
поверсі (S=36,9 м ); нежитлові приміщення –
укладення вартості об’єкта
ВЕСТ 87»
кімн. № 9, 17, 19 на 2-му поверсі (S=28,98 м2);
договору на оренди з метою
проведення передачі в оренду
нежитлові приміщення – кімн. № 7, 33, 42, 43,
44 на 3-му поверсі (S=43,7 м2); нежитлові примі- незалежної
оцінки
щення – кімн. № 35, 36, 38, 39, 40, 49, 50 на 4-му
поверсі (S=129,8 м2); нежитлові приміщення –
кімн. № 38, 51, 53, 57 на 5-му поверсі (S=35,2 м2)
5-поверхового громадського будинку з навчальними майстернями та кабінетами загальною площею
274,58 м2 за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 11,
що перебувають на балансі ДВНЗ «Харківський
коледж будівництва, архітектури та дизайну»,
01275992, тел. (057) 731-24-31
11 Нежитлове приміщення – кімн. № 34 на 2-му поНа дату Визначення
ФОП Ейсмонт
версі 5-поверхової громадської будівлі загальною укладання вартості об’єкта
Г. В.
площею 14,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Бадоговору на оренди з метою
куліна, 16, що перебуває на балансі Харківського проведення передачі в оренду
національного університету радіоелектроніки,
незалежної
02071197, тел. (057) 702-10-16, 702-10-13
оцінки
12 Частина нежитлових приміщень на 1-му поверсі
На дату Визначення
ТОВ «НЕО
3-поверхової адміністративної будівлі загальною
укладення вартості об’єкта
ЛАЙН КРІО
площею 362,0 м2 за адресою: Харківська обл.,
договору на оренди з метою
ТЕХНОЛОм. Чугуїв, вул. Мічуріна, 4, що перебуває на балан- проведення передачі в оренду ДЖИ»
сі Чугуївського авіаційного технологічного заводу незалежної
Харківського державного авіаційного виробничого
оцінки
підприємства, 00235989, тел. (057) 462-20-44,
2-21-38
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).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.

№ 97 (1013)

ФДМУ – 25 років
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, майдан Театральний, 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, майдан Театральний, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

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

 1. Об’єкт: частина асфальтового майданчика площею 550,0 м2 за адре-

сою: м. Херсон, вул. Вишнева,12, що перебуває на балансі Головного управління
ДСНС України у Херсонській області. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області,
АРК та м. Севастополі. Платник: ТОВ «Інверт Енержи». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при
укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.11.2016.
 2. Об’єкт: будівля матеріально-технічного складу загальною площею
564,3 м2 за адресою: Херсонська обл., Олешківський (Цюрупинський) р-н, с. Виноградове, вул. Кірова, 29, що перебуває на балансі Цюрупинського міжрайонного
управління водного господарства. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та
м. Севастополі. Платник: Селянське (фермерське) господарство «Лан-К». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.11.2016.
 3. Об’єкт: частина приміщень загальною площею 42,9 м2 адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Управління Держпродспоживслужби в
Білозерському районні, за адресою: Херсонська обл., смт Білозерка, вул. Соняшна,
28. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник:
Білозерська районна державна лікарня ветеринарної медицини. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки 30.11.2016.
 4. Об’єкт: нежитлове приміщення на першому поверсі адміністративної
будівлі площею 82,5 м2 за адресою: м. Херсон, вул. Кольцова, 59, що перебуває на
балансі Херсонської філії ДУ «Держгрунтохорона». Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській
області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП Славська Яна Василівна. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.11.2016.
 5. Об’єкт: частина приміщення № 2 загальною площею 1,0 м2 на першому поверсі будівлі пожежного депо, що перебуває на балансі Головного
управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області, за адресою: м. Херсон, вул. Молодіжна, 6. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській
області, АРК та м. Севастополі. Платник: ПП «Лідер-плюс». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при
продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.11.2016.
 6. Об’єкт: частина приміщення загальною площею 1,0 м2 на першому
поверсі будівлі пожежного депо, що перебуває на балансі Головного управління
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області, за адресою: м. Херсон, вул. Молодіжна, 6. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі. Платник: ПП «Охоронні системи». Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки 30.11.2016.
 7. Об’єкт: шість гаражів загальною площею 121,8 м2, що перебувають на балансі Державної фіскальної служби України, за адресою: м. Херсон,
вул. Комкова, 92а. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП Горба М. В. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.11.2016.
 8. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 274,87 м2
на першому поверсі їдальні за адресою: м. Херсон, вул. Комкова, 73б, що перебуває на балансі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет». Замовник: РВ
ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП Бердар У. Б. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.11.2016.
 9. Об’єкт: частина ґанку площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі Апеляційного суду Херсонської області, що перебуває на балансі суду, за адресою:
м. Херсон, вул. 295 Херсонської стрілецької дивізії, 1а. Замовник: Апеляційний суд
Херсонської області. Платник: ПАТ КБ «Приватбанк». Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.11.2016.
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 об’єктів нерухомого майна, яку може бути
запропоновано учасником конкурсу у конкурсній пропозиції, становить: приміщень,
нерухомого майна для встановлення передавальних пристроїв – не більше ніж
1 725,40 грн; окремо розташованих будівель – не більше ніж 1 849,9 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 (у разі необхідності); інформацію 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.

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності

 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення їдальні загальною площею 259,1 м2

на першому поверсі двоповерхової прибудови до адміністративної будівлі.

Балансоутримувач – Головне управління статистики у Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 36. Мета проведення
незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса
замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.11.2016.
Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – КП «Їдальня № 33». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (торговельна
нерухомість та нерухомість під заклади громадського харчування).
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення площею 49,6 м2 на першому поверсі
адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Шепетівське міжрайонне управління
водного господарства. Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Шепетівський
р-н, смт Гриців, вул. Суворова, 3. Мета проведення незалежної оцінки – продовження
договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-5616; podil_68@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість на 31.10.2016 – 472 676,00
грн. Розмір земельної ділянки – 0 ,9798 га. Місце розташування земельної ділянки:
Хмельницька обл., Шепетівський р-н, смт Гриців, вул. Суворова, 3. Цільове призначення земельної ділянки – землі промисловості. Дата оцінки – 30.11.2016. Строк виконання
робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій
області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Сиротюк Олександр Леонідович. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість
комплексного використання, крім виробничо-складської).
За рекомендацією ФДМУ максимальна ціна надання послуг з оцінки майна,
що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця конкурсу
по оцінці об’єктів нерухомого майна (приміщень), – 1725,40 грн.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію у
запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента; копії документів, що підтверджують право на
виконання робіт з оцінки; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту
11 розділу 1 Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4
до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (абзац другий пункту 4 Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення); 3)
конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб. № 10. Телефони для довідок: (0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16. Конкурсна документація подається до сектору управління
персоналом, організаційно-документального, інформаційного забезпечення та
роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) до 14 грудня 2016
року (включно) до 17.00.
Конкурс відбудеться 20 грудня 2016 року о 10.00 у РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.

Продовження таблиці

№ Назва об’єкта Пло- Адреса об’єкта
Платник робіт з оцінки Орієнтовна
Балансоутримувач
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
об’єкта
дата оцінки
5 Нежитлове 14,9 м. Київ,
Військова частина 3030 ФОП Писаренко А. В. 30.11.16
приміщення
вул. Притисько- Національної гвардії
Микільська, 4
України
6 Нежитлове 93,8
приміщення
7 Нежитлове 88,6
приміщення

м. Київ, вул. Різ- Генеральна прокурату- ТОВ «Ерік’с Фемілі»
30.11.16
ницька, 13/15 ра України
м. Київ,
Генеральна прокурату- ТОВ «Ерік’с Фемілі»
30.11.16
вул. Московра України
ська, 8, корп. 24
літ. М
8 Нежитлове 59,5 м. Київ, вул. Є. ДП «ДІСЕД»
ФОП Балашова О. І.
30.11.16
приміщення
Сверстюка, 15
 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
№ Назва об’єкта
з/п
оцінки
1 Частина даху

І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 Назва об’єкта оцінки: частина приміщення колишньої бібліотеки учбового корпусу № 2 загальною площею 113,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Відокремлений структурний підрозділ Тальнівського
будівельно-економічного коледжу Уманського національного університету садівництва. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Замкова, 93, м. Тальне, Черкаська
обл. Платник робіт з оцінки: Черкаська обласна громадська організація «Гіга Спорт
Лайн». Дата оцінки: 30.11.2016.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного
майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 Назва об’єкта оцінки: частина приміщення нежитлової будівлі площею
25,32 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаське державне
комерційне житлово-побутове підприємство «Житлосервіс». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. В’ячеслава Чорновола, 257, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки:
ПП Бобович Наталія Олександрівна. Дата оцінки: 30.11.2016.
Для участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, яка складається
з підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток
3 до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення)
разом із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
(абзац 2 п. 4 розділу 1 Положення); пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не
більше 8 календарних днів), запечатану в окремому конверті.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.gov.ua .
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності,
який подає заяву. Останній день подання заяв – 13 грудня 2016 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 19 грудня 2016 року об 11.00 в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.

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

 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою погодження договору оренди (за заявою від
сторонньої організації).
№ Назва об’єкта Пло- Адреса об’єкта
Платник робіт з оцінки Орієнтовна
Балансоутримувач
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
об’єкта
дата оцінки
1 Нежитлове 50,0 м. Київ, просп. Військова частина 3030 ТОВ «Атіс-лайн»
30.11.16
приміщення
ПовітрофлотНаціональної гвардії
ський, 24
України
2 Нежитлове 132,24 м. Київ,
приміщення
вул. Костянтинівська, 5
3 Нежитлове 58,44 м. Київ, вул. Наприміщення
родного Ополчення, 9а
4 Нежитлове 18,6 м. Київ,
приміщення
вул. Нижньоюрківська, 8а

Військова частина 3078
Національної гвардії
України
Військова частина 3078
Національної гвардії
України
Військова частина 3078
Національної гвардії
України

Військова частина
3078 Національної
гвардії України
Військова частина
3078 Національної
гвардії України
Військова частина
3078 Національної
гвардії України

30.11.16
30.11.16
30.11.16

Площа, м2
7,0

2 Нежитлове при- 429,5
міщення
3 Нежитлове при- 32,8
міщення
4
5
6
7
8
9

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

5

10

Адреса об’єкта
оцінки
м. Київ, вул. Механізаторів, 6
м. Київ, просп.
Перемоги, 50
м. Київ, вул. Фізкультури, 1, корпус № 7

Балансоутримувач
ДП «Спецагро»

ДВ «Преса України» ДУС
Національний університет фізичного
виховання і спорту
України
Частина не1,0
м. Київ, вул. Ломо- Київський національжитлового приносова, 57
ний університет ім. Т.
міщення
Шевченка
Частина не1,0
м. Київ, вул. Ломо- Київський національжитлового приносова, 49
ний університет ім. Т.
міщення
Шевченка
Частина не1,5
м. Київ, вул. Ломо- Київський національжитлового приносова, 49
ний університет ім. Т.
міщення
Шевченка
Частина не1,5
м. Київ, вул. Ломо- Київський національжитлового приносова, 57
ний університет ім. Т.
міщення
Шевченка
Нежитлові при- 335,6 м. Київ, вул. Якут- ДП ВО «Київприлад»
міщення
ська, 3
Нежитлове
9,3 (у м. Київ, вул. Мель- Національна телекомприміщення в т. ч. 7,3 никова, 42
панія України
пілоні та частина та 2,0)
площадки над
машинним залом ліфтів
Нежитлове при- 19,6
м. Київ, просп.
ДВ «Преса Україміщення
Перемоги, 50
ни» ДУС

Платник робіт з
оцінки об’єкта
ТОВ «лайфселл»

Орієнтовна дата
оцінки
30.11.16

ФОП Драбкін Д. О. 30.11.16
ТОВ «Євромедкон- 30.11.16
салт Україна»
ФОП Прокопенко
С. В.

30.11.16

ФОП Прокопенко
С. В.

30.11.16

ФОП Захарченко
В. Л.

30.11.16

ФОП Захарченко
В. Л.

30.11.16

ПрАТ «Харківський
автогенний завод»
ТОВ «Радіоконнект»

30.11.16

ТОВ «Белфорт
проект»

30.11.16

30.11.16

 3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Орієн№ Назва об’єкта
ПлоАдреса об’єкта
Платник робіт з товна
Балансоутримувач
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
оцінки об’єкта
дата
оцінки
1 Частина даху
5,0
м. Київ, бульв. Т. Міністерство освіти і ТОВ «лайфселл» 30.11.16
Шевченка, 16
науки України
2 Частина не2,0
м. Київ, просп.
ДП «Державний
ФОП Савчук Д. В. 31.12.16
житлового приПеремоги, 57
автотранспортний
міщення
науково-дослідний і
проектний інститут»
3 Частина даху та 13,0 (у т. м. Київ, вул. Бор- НТУУ «Київський полі- ТОВ «лайфселл» 30.09.16
технічного поч. 8,0 та щагівська, 122,
технічний інститут»
верху
5,0)
корпус №21
4 Нежитлове при- 139,0
м. Київ, вул. Гене- ДП ВО «Київприлад» ТОВ «Телеканал 31.12.16
міщення
рала Тупікова, 17
«Тоніс»
5 Нежитлове при- 18,3
м. Київ, вул. Басті- Державна казначей- ПАТ «Державний 31.10.16
міщення
онна, 6а
ська служба України експортноімпортний банк
України»
6 Нежитлове при- 12,6
м. Київ, вул. Гар- Національний авіацій- ТОВ «РІКІ»
31.12.16
міщення
матна, 47
ний університет
7 Частина не10,62
м. Київ, вул. Дег- ДВНЗ «Київський
ФОП Безкоровай- 31.01.17
житлового притярівська, 49г,
національний еконо- ний В. О.
міщення
корпус № 2
мічний університет
ім. В. Гетьмана»
8 Частина не3,5
м. Київ, просп. На- ДП «Київпассервіс» ТОВ «Вега-Райзен» 31.10.16
житлового приуки, 1/2
міщення
9 Нежитлові при- 442,39
м. Київ, вул. По- НТУУ «Київський полі- ТОВ «Лондонська 31.12.16
міщення
літехнічна, 39,
технічний інститут» школа англійської
корпус № 19
мови»
10 Нежитлове при- 6,1
м. Київ, вул. Дегтя- ДВНЗ «Київський
ФОП Зух І. В.
30.11.16
міщення
рівська, 49
національний економічний університет
ім. В. Гетьмана»
Конкурси відбудуться 19 грудня 2016 року о 15.00 у РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.30 12 грудня 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, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному
конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 19 грудня 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.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення (частина нежитлового приміщення) є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення в пілоні та
частина площадки над машинним залом ліфтів, частина даху (частина даху та технічного поверху) є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв
мобільних операторів та рекламних носіїв.
Продовження рубрики на стор. 8

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ВІННИЦЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Вінницькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заяви про оренду
загальна
вартість майна за незалежною максимально можливий
мета використання
площа, м2
оцінкою, грн
строк оренди
1 Державна служба Укра- 38747357, Виробнича філія «Вінницька картографічна фабрика»
Нерухоме майно –нежитлові вбудовані приміщення 21616582.1.ЛИМГТИ024 21100, м. Вінниця,
24,4
159 893,00
4 роки 364 дні
Здійснення підприємницької діяльності з вигоїни з питань геодезії,
державного підприємства «Центр державного земельного кадана 1-му поверсі 3-поверхового виробничого корпусу
вул. 600-річчя, 19
товлення та ремонту окулярів (11,2 м2), торгівкартографії та кадастру стру», 21100, м. Вінниця, вул 600-річчя, 19, тел. (0432) 56-08-18 (літ. «А»)
ля окулярами (13,2 м2)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел.(0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ ФДМУ по Вінницькій
області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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».
№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

ДОНЕЦЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Донецькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна
вартість майна за незамаксимально можливий
місцезнаходження
мета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
1 Міністерство освіти і 02070812, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 87500, Частина нежитлового вбудованого приміщення коридору
02070812.1.БДДМУФ014 Донецька обл., м. Маріу8,0
32 930,00
2 роки 11 місяців
Розміщення копіювального центру
науки України
Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Університетська, 7, тел. (062) 933-34-16 другого поверху демонстраційного залу корпусу № 5
поль, вул. Університетська, 7
(інше використання майна)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Донецькій області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз.3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (057) 700-02-26.
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

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

Назва органу
управління

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна
вартість майна за незалеж- максимально можливий
площа, м2
ною оцінкою без ПДВ, грн
строк оренди
22046132, Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта», 10001, м. Житомир, вул. Ві- Частина нежитлового приміщення 21560045.600.АААЖЖА738 Житомирська обл., смт Нова
5,0
6 665,00
1 рік
трука, 1, тел. 39-68-63
будівлі пошти (літ. А)
Борова, вул. Калініна, 7
37683869, Управління державної казначейської служби України у Любарському районі Частина нежитлового приміщення 376838769.1.АААГБГ712
Житомирська обл., смт Любар,
92,7
135 064,00
2 роки 364 дні
Житомирської області, смт Любар, вул. Незалежності, 40, тел. 2-21-30
на 1-му поверсі адмінбудівлі (літ. А)
вул. Незалежності, 40
02543437, Державний навчальний заклад «Новоград-Волинське вище професійне
Приміщення котельні
02543437.1.АААБИГ306
Житомирська обл., м. Новоград64,05
73 273,00
2 роки 364 дні
училище», м. Новоград-Волинський, вул. Пушкіна, 47/37, тел. 5-33-59
Волинський, вул. Пушкіна, 47/37
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

1 Міністерство інфраструктури України
2 Державна казначейська служба України
3 Міністерство освіти і
науки України

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

мета використання
Надання інформаційно-консультаційних послуг фінансовою установою
Організація торгівлі непродовольчими
товарами
Виробництво та постачання теплової енергії

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, РВ ФДМУ по Житомирській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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
№
з/п

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

Назва органу
управління

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
максимально
загальна вартість майна за незаможливий строк
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
оренди
2
02071010.25.ЦЛЯЮСЕ365 м. Львів, вул. Пу110,3
861 900,00
1 рік
32,7 м – розміщення складу; 40,3 м2 – розміщення суб’єкта господарювання,
люя, 30
станом на 31.08.2016
що здійснює проектні, проектно-вишукувальні та проектно-конструкторські роботи; 37,3 м2 – розміщення магазину-складу непродовольчих товарів
–
м. Львів,
56,68
175 013,00
2 роки 364 дні Розміщення складу
вул. Городоцька,222
станом на 30.09.2016

найменування

реєстровий номер майна

1 Міністерство освіти 05393837, ВСП Технічний коледж НУ «Львівська політехніка», Вбудовані нежитлові приміщення на 1-му поверсі
і науки України
79035, м. Львів, вул. Пимоненка,17, тел. 270-20-50
будівлі
2 Міністерство оборони України

08006864, Державне підприємство Міністерства оборони
України «Львівський завод збірних конструкцій», 79040,
м. Львів, вул. Городоцька, 222, тел. (38032) 262-38-87
3 Державна служба 02361400, Головне управління статистики у Львівській обстатистики України ласті, м. Львів, просп. В’ячеслава Чорновола, 4,
тел. (032) 235-84-28

Нежитлова будівля складу кисню

місцезнаходження

Вбудовані нежитлові приміщення № 82, 83, 84, 86 та 02361400.1.АААДЕЖ044 м. Львів, вул. Замарчастина нежитлового приміщення № 85 (під № 852) на
стинівська, 7
першому поверсі будівлі

49,8

700 700,00
станом на 30.09.2016

2 роки

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

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

РІВНЕНСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Рівненській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу
з/п
управління
1 Державна служба
статистики України
2 Міністерство освіти і
науки України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
02362061, Головне управління статистики у Рівненській області, 33028,
м. Рівне, вул. Короленка, 7, тел. (0362) 26-59-27
02071116, Національний університет водного господарства та природокористування, 33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11, тел. (0362) 63-30-98

найменування
реєстровий номер майна
Нежитлове приміщення дру–
гого поверху будівлі
Нежитлове приміщення пер- 02071116.1.КЧЦШЧЮ121
шого поверху гуртожитку № 1

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн
Рівненська обл., м. Косто10,3
19 620,00
піль, вул. Незалежності, 14
м. Рівне, вул. Чорново53,86
257 200,00
ла, 51

максимально можливий строк оренди
мета використання
2 роки 6 місяців
Розміщення відділення страхової компанії
2 роки 11 місяців
Надання побутових послуг
(розміщення перукарні)

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33027, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, РВ ФДМУ по Рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті з
написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Тернопільській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
1 Міністерство
01192220, Тернопільська дирекція Українського державінфраструктури України ного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», 46001,
вул. В’ячеслава Чорновола, 1, м. Тернопіль, тел.: (0352)
52-43-32, 52-64-85
2 Міністерство інфраструк- 01192220, Тернопільська дирекція Українського державтури України
ного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», 46001,
вул. В’ячеслава Чорновола, 1, м. Тернопіль, тел.: (0352)
52-43-32, 52-64-85
3 Державне агентство вод- 05379205, Тернопільське обласне управління водних ресурних ресурсів України
сів, 46003, вул. За Рудкою, 35, м. Тернопіль, тел.: (0352)
52-64-22, 25-96-85

№
Назва органу управління
з/п

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
вартість майна за незалежмісцезнаходження
загальна площа, м2
ною оцінкою без ПДВ, грн
Частина нежилих приміщень вузла зв’язку першого по- 21560045.2006.АААЖЕИ424 вул. Гетьмана Мазепи, 2, м. Бор20,7
57 914,00
2
верху, у т. ч. 0,8 м – площі спільного користування
щів, Борщівський р-н, Тернопільська обл.
найменування

максимально можливий
строк оренди
2 роки 11 місяців

реєстровий номер майна

мета використання
Розміщення офісного приміщення для надання туристичних
послуг

Частина нежитлової будівлі адміністративного будинку
першого поверху, у т. ч. 1,24 м2 – площі спільного
користування

21560045.2001.АААЖЕИ467 вул. Б. Хмельницького, 22, м. Зборів, Зборівський р-н, Тернопільська обл.

22,34

61 937,00

2 роки 11 місяців

Розміщення магазину з продажу
автотоварів

Нежитлове приміщення поз. 4-6 площею 22,9 м2 та
частки площ спільного користування площею 3,1 м2 на
четвертому поверсі лабораторного корпусу

05379205.1.АААБЕИ912

26,0

92 890,00

2 роки 11 місяців

Розміщення офісного приміщення

вул. За Рудкою, 35, м. Тернопіль

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

ХАРКІВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Харківській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу управління
з/п
1 Міністерство аграрної політики та продовольства
України
2 Міністерство охорони
здоров’я України

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

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

реєстровий номер
майна

найменування

37199618, Державне підприємство спиртової та лікерогорілчаної промисловості «Укрспирт», 07400, Київська обл.,
м. Бровари, вул. Гагаріна, 16, тел.: (044) 278-58-02, 279-84-34
01896866, Харківський національний медичний університет, 61022, м. Харків, просп. Науки, 4, тел.: (057) 707-73-80,
700-41-32

3 Міністерство освіти і науки 02071197, Харківський національний університет радіоеУкраїни
лектроніки, 61166, м. Харків, просп. Науки, 14, тел.: (057)
702-10-16, 702-10-13
4 Міністерство регіонального 02497980, ДП УДПІ «Укрміськбудпроект», 61145, м. Харків,
розвитку, будівництва та вул. Космічна, 21а, тел.: (057) 701-07-30, 701-07-29
житлово-комунального господарства України

Частина димової труби (площею 10,0 м2) та частина асфальтобетонного майданчика (площею
4,0 м2), інв. № 76, літ. Ю

_

максимально
загальна вартість майна за незалежможливий строк
мета використання
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн
оренди
Харківська обл., с. Ка14,0
22 100,00
2 роки 11 місяців Встановлення антено-місць
раван, вул. Заводдля надання послуг зв’язку
ська, 23
м. Харків, вул. Трін12,0
52 800,00
2 роки 11 місяців Розміщення обладнання
клера, 6
базової станції мобільного
зв’язку, фідерних пристроїв
та антен
місцезнаходження

Частина технічного приміщення та сходової клітки на 3-му поверсі 3-поверхової надбудови (S = 9,0 м2)
–
та частина зовнішньої стіни сходової клітки 3-го поверху 3-поверхової надбудови з двох боків (розміром
3,0 м х 0,5 м кожна, S = 3,0 м2) 3-поверхового будинку з 3-поверховою надбудовою у центральній частині та двома 4-поверховими надбудовами Науково-дослідного інституту гігієни праці та професійних
захворювань ХНМУ, що є пам’яткою архітектури, інв. № 10310001
Нежитлове приміщення – частина кімн. № 15 (умивальник) на 1-му поверсі 5-поверхового
02071197.1.ЯГЛКУС021 м. Харків, вул. Цілигромадського будинку гуртожитку № 4, інв. № 73076, літ. В-5
ноградська, 36
Нежитлові приміщення – кімн. № 2, 3 на 1-му поверсі 12-поверхвої будівлі виробничого корпусу, літ. А-12

–

м. Харків, вул. Космічна, 21а

2,0

11 200,00

1 рік

29,5

212 900,00

1 рік

Розміщення побутових
пральних машин закритого
циклу прання
Розміщення кафе, що не
здійснює продаж товарів
підакцизної групи

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, майдан Театральний, 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».

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Хмельницькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу управління
з/п
1 Міністерство освіти
і науки України
2 Державне агентство
водних ресурсів України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
02548506, Вище професійне училище № 4 м. Хмельницького,
м. Хмельницький, вул. Інститутська, 10, тел. (0382) 72-76-31
05446893, Хмельницьке обласне управління водних ресурсів,
м. Хмельницький, вул. Соборна, 29, тел. (0382) 79-57-98

найменування
реєстровий номер майна
Приміщення суспільно-побутового 02548506.1.ОШФФЖХ037
блоку (гараж)
Частина майданчика для стоянки 05446893.44.КВФЕИУ001
автомобілів

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн
м. Хмельницький, вул. Інсти71,2
113 677,00
тутська, 10
Хмельницька обл. м. Старокос230,0
40 432,00
тянтинів, вул. Івана Франка, 53

максимально можливий строк оренди
мета використання
2 роки 11 місяців
Розміщення майстерні по
ремонту автомобілів
2 роки 11 місяців
Розміщення стоянки для
автомобілів

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У разі надходження двох
і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

1 Державна служба статистики України
2 Міністерство юстиції
України
3 Державна пенітенціарна служба України
4 Міністерство інфраструктури України

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

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

найменування

02363072, Головне управління статистики у Чернігівській області, 14000,
м. Чернігів, вул. Гонча, 37, тел.: (0462) 67-50-27, 67-50-82
34924518, Головне територіальне управління юстиції у Чернігівській області,
14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, тел. (0462) 77-88-46
08564957, Прилуцька виховна колонія Управління Державної пенітенціарної
служби України в Чернігівській області, 17500, Чернігівська обл., м. Прилуки,
вул. Київська, 234, тел.: (04637) 5-39-75, 5-03-28
33111325, 8-й навчальний центр Державної спеціальної служби транспорту,
14017, м. Чернігів, вул. Щорса, 18, тел. (04622) 4-53-99

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Нежитлове приміщення на другому поверсі трипо02363072.1.АААДЕЖ446 Чернігівська обл., м. Ніжин. вул. Богуна, 8
верхової адмінбудівлі
Нежитлове приміщення першого поверху двоповер- 34924518.20.ФСВШФП014 Чернігівська обл., м. Носівка, вул. Вокхової адміністративної будівлі
зальна, 6
Нежитлові приміщення будівлі механічного цеху
–
Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 234

Нежитлові приміщення будівлі плавального басейну
з допоміжними приміщеннями, у т. ч. приміщення
першого поверху та підвальне приміщення басейну
5 Міністерство внутріш- 08734598, Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністер- Частина нежитлового приміщення на першому поніх справ України
ства внутрішніх справ України по Чернігівській області», 14029, м. Чернігів, версі будівлі лікарні (з поліклінікою)
просп. Миру, 217, тел.: (04622) 5-39-39, 5-65-24
6 Державне агентство лі- 00993461, Державне підприємство «Прилуцьке лісове господарство», 17500, Арочний склад
сових ресурсів України Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 288, тел. (04637) 5-05-59

33111325.11.БПЮВХЕ070 м. Чернігів, вул. Івана Мазепи (колишня
Щорса), 18
08734598.2. РЮОАФА160 м. Чернігів, просп. Миру, 217
00993461.2. АААДДИ363 Чернігівська обл., м. Прилуки, пров. Гетьмана
Сагайдачного (колишній пров. Фрунзе), 28

загальна площа, м2
20,7
75,0
1139,4

вартість майна за не- максимально можлимета використання
залежною оцінкою, грн вий строк оренди
61 184,39
2 роки 364 дні
Розміщення офісного
приміщення
158 365,00
2 роки 11 місяців Розміщення магазину
непродовольчих товарів
688 461,42
2 роки 11 місяців Для виробничої діяльності

488,3

1 381 092,67

2 роки 11 місяців

6,0

23 020,39

2 роки 364 дні

495,0

268 042,50

2 роки

Для здійснення діяльності за призначенням
об’єкта
Розміщення відділення
банку
Зберігання
сільгосппродукції

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

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

Назва органу
управління

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

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

02928433, Національний університет фізичного виховання і спорту України, вул. Фізкультури, 1, м. Київ, 03680, тел. (044) 227-54-52
02928433, Національний університет фізичного виховання і спорту України, вул. Фізкультури, 1, м. Київ, 03680, тел. (044) 287-54-52

5 грудня 2016 року

найменування
Нерухоме майно у навчальному корпусі
№ 2, цокольний 1-й поверх
Нерухоме майно – нежилі приміщення
на четвертому поверсі корпусу № 7

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
вартість майна за неза- максимально можлизагальна площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
02928433.1.АААДЕБ037 м. Київ, вул. Фізкуль33,58
463 670,00
2 роки 11 місяців
тури, 1
станом на 30.06.2016
02928433.ТЖФКДЖ 012 м. Київ, вул. Фізкуль175,6
3 061 200,00
2 роки 11 місяців
тури, 1
станом на 30.09.2016

реєстровий номер майна

місцезнаходження

мета використання
Розміщення фізкультурно-спортивного закладу, діяльність якого
спрямована на зайняття іншими видами спорту – футболом
Розміщення благодійної організації на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності

№ 97 (1013)

ФДМУ – 25 років

7

Продовження таблиці

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
вартість майна за неза- максимально можлинайменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2
мета використання
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
3 Міністерство юстиції 00209131, Державне підприємство «Державний інститут судових
Нерухоме майно – частина нежитлового 00209131.1. АААДКК687 м. Київ, вул. Євгена
4,0
59 090,00
1 рік
Розміщення кафетерію, що не здійснює продаж товарів підУкраїни
економіко-правових та технічних експертних досліджень», 02660, м. Київ, приміщення
Сверстюка, 15
станом на 31.07.2016
акцизної групи
вул. Є. Сверстюка, 15, тел.: 517-70-20, 239-20-90
4 Міністерство освіти 02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Нерухоме майно – частина нежитлового
–
м. Київ, просп. Глуш1,0
13 480,00
2 роки 11 місяців Розміщення інформаційно-платіжного термінала
і науки України
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 64, тел.: 239-33-33, 239-32-94
приміщення у фойє корпусу
кова, 4д
станом на 30.09.2016

№
з/п

Назва органу
управління

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

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

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

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна

 Назва об’єкта: нежитлове приміщення № 111 загальною площею
21,0 м2 на другому поверсі будівлі аеровокзалу за адресою: м. Львів, вул. Любінська, 168.
Об’єкт оренди перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім.
Данила Галицького». Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Основні умови проведення конкурсу:
Умова 1. Використання орендованого майна: розміщення офіса.
Умова 2. Початковий розмір орендної плати становить 3916,50 грн без
ПДВ за базовий місяць оренди – червень 2016 року, виходячи із вартості
майна 261 100,00 грн без ПДВ, визначеної в звіті про незалежну оцінку майна на
30.06.2016.
Умова 3. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за базовий місяць оренди – червень 2016 року.
Умова 4. Об’єкт оренди не підлягає приватизації.
Умова 5. Об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду.
Умова 6. Строк оренди – 1 (один) рік.
Умова 7. Укладення договору страхування орендованого майна протягом місяця після укладення договору оренди.
Умова 8. Укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про
відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна, плати податку на землю та надання комунальних послуг орендарю.
Умова 9. Оплата платником коштів за виготовлення звіту про оцінку майна
згідно з умовами договору на проведення оцінки майна № 268/16 від 16.09.2016.
У випадку, якщо ініціатор укладення договору оренди державного майна не став
переможцем конкурсу – компенсація платнику (ініціатору укладення договору) витрат переможцем конкурсу, у тридцятиденний термін від дати укладення договору
оренди (за умови надання підтвердих документів).
Конкурс буде проведено об 11.00 в РВ ФДМУ по Львівській області
(79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, каб. 4) на 21-й календарний день
після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Кінцевий термін приймання заяв та інших документів, що визначені п. 7 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906 (далі – Порядок), – за
3 (три) робочих дні до дати проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Для участі в конкурсі учасники конкурсу подають на розгляд комісії:
заяву про участь у конкурсі (в якій учасники повідомляють про засоби зв’язку з
ними), пропозиції щодо виконаня умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;
відомості про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 7 Порядку, а саме:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію звіту про фінансові
результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від учасника конкурсу про те, що стосовно нього не
порушено справу про банкрутство;
б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує особу
учасника конкурсу, 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.
Конкурсні пропозиції та інші документи, пропозиції щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником
конкурсу в день проведення конкурсу) подаються в окремому конверті з написом
«На конкурс» з відбитком печатки учасника конкурсу.
Заяви приймаються за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ
ФДМУ по Львівській області (каб. 5), у робочі дні: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00,
п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва – з 13.00 до 13.45.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі з оренди державного майна
РВ ФДМУ по Львівській області (каб. 25) або за тел. (032) 261-62-04.

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про проведення конкурсу на право
укладення договору оренди нерухомого державного майна

 1. Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить конкурс на
право укладення договору оренди державного нерухомого майна, яке обліковується на балансі ДП «Ренійський морський торговельний порт», орган управління –
Міністерство інфраструктури України.
Назва об’єкта оренди: приміщення адміністративно-побутової будівлі, інв.
№ 840, реєстровий № 01125809.1.ГЯШТОЯ338, загальною площею 119,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: Одеська обл., м. Рені, вул. Дунайська, 188.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 535 262,00 грн (п’ятсот тридцять п’ять тисяч двісті шістдесят дві грн 00 коп.) (без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць 8 028,93 грн (вісім тисяч
двадцять вісім грн 93 коп.) (без ПДВ).
Основні Умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою; мета використання:
розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, алкогольних
та тютюнових виробів (розміщення магазину безмитної торгівлі); строк оренди –
2 роки 11 місяців; своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати до державного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, наступного
за звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем копій платіжних
документів орендодавцю та балансоутримувачу; належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням; забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, здійснення заходів
протипожежної безпеки; страхування об’єкта оренди протягом 15 днів з моменту
укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість за звітом про незалежну оцінку на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь
строк оренди майно було застраховане; укладення з балансоутримувачем договору
на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, витрат зі сплати податку на землю протягом 15 робочих днів з дати укладення договору; зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору повернути
об’єкт оренди балансоутримувачу у належному стані, не гіршому ніж на момент
передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати балансоутримувачу збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або
часткової) об’єкта оренди з вини орендаря; заборона суборенди та приватизації;
наявність ліцензії, що надає право торгівлі товарами підакцизної групи; компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення звіту про незалежну оцінку об’єкта
оренди, яка була підставою для визначення стартової орендної плати, протягом
10 днів з моменту повідомлення про переможця конкурсу; переможець конкурсу
зобов’язаний підписати договір оренди з орендодавцем протягом 5 робочих днів
з моменту його отримання, а у разі його відмови від укладення договору оренди
(протягом 5 робочих днів) договір оренди укладається з учасником конкурсу, який
останній відмовився від надання пропозицій по орендній платі, але погодився укласти договір оренди з урахуванням своєї останньої пропозиції орендної плати.
Основним критерієм визначення переможцем є найбільший розмір орендної
плати за умови обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 21-й календарний день після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» у РВ ФДМУ по
Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 5-й
поверх, кімн. 503.
 2. Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить конкурс на
право укладення договору оренди державного нерухомого майна, яке обліковується на балансі ДП «Одеський морський торговельний порт», орган управління –
Міністерство інфраструктури України.
Назва об’єкта оренди: пасажирський павільйон та майданчик пасажирського
павільйону у Лузановці (інв. № 068532, реєстрові номери 01125666.1.АААИГА532
та 01125666.1.АААИГА527) загальною площею 825,68 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, пляж Лузанівка, 21/1.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 10 636 400,00 грн (десять
мільйонів шістсот тридцять шість тисяч чотириста грн 00 коп.) (без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць – 70 909,34 грн (сімдесят
тисяч дев’ятсот дев’ять грн 34 коп.) (без ПДВ).
Основні Умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою; мета використання: розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи; строк оренди – 1
рік; своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати до державного бюджету та
балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, наступного за звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем копій платіжних документів орендодавцю та
балансоутримувачу; належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим
призначенням; забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його
пошкодженню і псуванню, здійснення заходів протипожежної безпеки; страхування
об’єкта оренди протягом 15 днів з моменту укладення договору оренди на суму, не
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меншу ніж його вартість за звітом про незалежну оцінку на користь балансоутримувача, в порядку, визначеному чинним законодавством. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застраховане;
укладення з балансоутримувачем договору на утримання орендованого майна та
надання комунальних послуг орендарю, витрат зі сплати податку на землю протягом
15 робочих днів з дати укладення договору; зобов’язання орендаря у разі припинення
або розірвання договору повернути об’єкт оренди балансоутримувачу у належному
стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати балансоутримувачу збитки у разі погіршення
стану або втрати (повної або часткової) об’єкта оренди з вини орендаря; заборона
суборенди та приватизації; здійснення 100 % предоплати з орендної плати за півроку після укладення договору оренди; компенсація переможцем конкурсу витрат
на здійснення звіту про незалежну оцінку об’єкта оренди, яка була підставою для
визначення стартової орендної плати, протягом 10 днів з моменту повідомлення про
переможця конкурсу; переможець конкурсу зобов’язаний підписати договір оренди
з орендодавцем протягом 5 робочих днів з моменту його отримання, а у разі його
відмови від укладення договору оренди (протягом 5 робочих днів) договір оренди
укладається з учасником конкурсу, який останній відмовився від надання пропозицій по орендній платі, але погодився укласти договір оренди з урахуванням своєї
останньої пропозиції орендної плати.
Основним критерієм визначення переможцем є найбільший розмір орендної
плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 12.00 на 21-й календарний день після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» у РВ ФДМУ по
Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 5-й
поверх, кімн. 503.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали (для
об’єктів 1 – 2):
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс;
відомості про претендента; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозицію стосовно якого вноситься претендентом в день
проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним; ліцензію, що надає
право торгівлі товарами підакцизної групи (для об’єкта 1); відомості про претендента для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній звітний період; довідку
від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
відомості про претендента для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію
виписки або витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб – підприємців;
завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Пропозиції претендентів мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в
інформації про конкурс, та чинному законодавству.
Пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) та інші матеріали
претендентів подаються до регіонального відділення у конвертах з написом «На
конкурс» з відбитком печатки претендента.
Заяви на участь у конкурсі з матеріалами приймаються з дати опублікування цієї
інформації за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113,
щодня з 9.00 до 16.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – з 9.00 до 15.00.
Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів (заяв про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу) – не більше ніж
за три робочих дні до дати проведення конкурсу до 16.00.
Допущені для участі у конкурсі претенденти або уповноважені особи претендентів подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за перший/
базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних
пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні за місцем їх розташування. Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Одеській області за
тел. 731-40-59, 731-50-38.

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про проведення конкурсів
на право оренди нерухомого державного майна

 І. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. № 20, 21, 22 на
1-му поверсі 5-поверхової будівлі учбового корпусу № 3, інв. № 0001030010,
літ. А-5, реєстровий № 01116472.7.ПВПСЦЧ031, загальною площею
136,9 м2 за адресою: м. Харків, вул. Харківська набережна, 8, що перебувають на
балансі Українського державного університету залізничного транспорту.
Ринкова вартість майна визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на
18.08.2016 становить 1 102 800,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – жовтень2016 року, яка без урахування ПДВ становить 3 676,00 грн при
орендній ставці 4 %, виходячи з ринкової вартості, згідно зі звітом про незалежну
оцінку. 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 25.12.15.
2. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення їдальні, що не здійснює
продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі.
3. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно
з договором оренди.
4. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних,
санітарно-епідеміологічних та екологічних норм.
5. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць
оренди за інших рівних умов.
6. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку замовникові оцінки протягом 7 календарних днів з моменту оголошення його переможцем конкурсу під час відкритого засідання конкурсної комісії.
7. Переможець конкурсу зобов’язаний укласти договір оренди протягом 20 календарних днів з моменту оголошення його переможцем конкурсу під час відкритого засідання конкурсної комісії з підписанням протоколу переможцем конкурсу.
8. Строк дії договору оренди – 1 рік. Подальше використання орендованого
майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
9. Заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
 ІІ. Назва об’єкта оренди: частина майданчика з твердим покриттям,
інв. № 067, загальною площею 300,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цементна,
3, що перебуває на балансі ДП МОУ «Харківська контора матеріально-технічного
забезпечення».
Ринкова вартість майна визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на
06.09.2016 становить 173 000,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство оборони України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – жовтень 2016 року, яка без урахування ПДВ становить 2 162,50 грн при
орендній ставці 15 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну
оцінку. 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 25.12.15.
2. Цільове використання об’єкта оренди: заготівля та переробка металобрухту
чорних металів (інше використання нерухомого майна).
3. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно
з договором оренди.
4. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних,
санітарно-епідеміологічних та екологічних норм.
5. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць
оренди за інших рівних умов.
6. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку замовникові оцінки протягом 7 календарних днів з моменту оголошення його переможцем конкурсу під час відкритого засідання конкурсної комісії.
7. Переможець конкурсу зобов’язаний укласти договір оренди протягом 20 календарних днів з моменту оголошення його переможцем конкурсу під час відкритого засідання конкурсної комісії з підписанням протоколу переможцем конкурсу.
8. Строк дії договору оренди – 1 рік. Подальше використання орендованого
майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
9. Заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі документи:
заява на участь у конкурсі (у т. ч. обов’язково зазначити поштову адресу з індексом та контактний номер телефону претендента); конкурсні пропозиції щодо
виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену на-

лежним 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 (за останній звітній
період) відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного
майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.11 № 906 та враховуючи наказ
ФДМУ «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві
для укладання договору оренди майна, що належить до державної власності»
від 15.02.2013 № 201.
Документи від претендентів на участь у конкурсі (крім пропозиції щодо розміру
орендної плати), які розглядаються на засіданні конкурсної комісії з метою формування
списку учасників, подаються за 7 робочих днів (до 13.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати
за принципом аукціону, у конвертах з написом «На конкурс – оренда» з відбитком печатки претендента (за наявності) із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди
(адреса, площа, назва балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості приватизації», в якому опублікована інформація про об’єкт оренди, за адресою: м. Харків,
майдан Театральний, 1.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати
за принципом аукціону буде проведено о 10.00 на 22-й календарний день з дня
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Допущені для участі в конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди
в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за
участю учасника конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної
плати завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди
державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.2011 № 906.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні та години за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у РВ
ФДМУ по Харківській області (відділ оренди) за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.

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

 Назва об’єкта оренди та його Місцезнаходження: нерухоме майно – нежитлове приміщення загальною площею 85,3 м2 у навчальному корпусі № 6
за адресою: м. Київ, вул. Фізкультури, 1, що перебуває на балансі Національного
університету фізичного виховання і спорту України.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.07.2016 становить 1 233 400,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і
науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції. На період 2016 року орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України
«Про Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25 грудня 2015 р.
Основні Умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – липень 2016 р. становить
5 139,17 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення суб’єкта
господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (перукарня)
(орендна ставка 5 %); найбільший запропонований розмір місячної орендної плати
за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є
початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно
до його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11
місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому
санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване
майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки;
компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору
оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за
наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі
запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу
Державного казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця
з моменту підписання договору оренди; внесений завдаток підлягає зарахуванню
в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з
балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг
орендарю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за
звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент
укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений
висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу
після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів
повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди; у разі відмови від
укладення або непідписання у встановлений термін договору оренди державного
нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі подвійної орендної
плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 50 % до державного
бюджету та 50 % балансоутримувачу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 20 % від 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;
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 16.00 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.
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по м. Києву, в інформації про проведення конкурсу на право оренди нерухомого державного майна – нежитлового приміщення на першому поверсі учбово-спортивного корпусу загальною
площею 13,9 м2 за адресою: м. Київ, вул. Освіти, 3, що перебуває на балансі
Київського національного університету будівництва та архітектури, опублікованій в газеті «Відомості приватизації» № 94 (1010) від 23.11.2016 на стор. 7, час
проведення конкурсу слід читати: «о 14.50».
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ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсів на право
оренди нерухомого державного майна
Інформація про об’єкт оренди

Балансоутримувач

Частина даху площею 4,0 м2 будівлі профілакторію (інв. № 47496) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт
Частина приміщення № 2 площею 4,0 м2 на
1-му поверсі пасажирського термінала «D»
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
Аеропорт

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (ід. код
20572069)
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (ід. код
20572069)

Суб’єкт господарювання, з яким
буде укладено договір оренди
ПрАТ «МТС Україна» (ід. номер
14333937)
ФОП Лавренюк Євген Вікторович (ід. № 2332610279)

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу із
застосуванням принципу аукціону на право оренди нерухомого
державного майна, що відбувся 16.11.2016

За результатами конкурсу на право оренди нерухомого державного майна –
частини нежитлового приміщення № 195 загальною площею 3,0 м2 на другому поверсі гуртожитку № 3 за адресою: м. Львів, вул. Туган-Барановського,13, що перебуває на балансі Львівського національного університету ветеринарної медицини
та біотехнологій ім. С. З. Гжицького, визнати новим переможцем конкурсу фізичну
особу – підприємця Бойко Христину Романівну, оскільки розмір останньої пропозиції якої був найбільшим з пропозицій інших учасників конкурсу, допущених до
подання конкурсної пропозиції щодо орендної плати.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу із
застосуванням принципу аукціону на право оренди нерухомого
державного майна, що відбувся 23.11.2016

За результатами конкурсу на право оренди державного нерухомого майна –
нежитлового приміщення загальною площею 50,8 м2 на першому поверсі будівлі
за адресою: Львівська обл., м. Сокаль, вул. Шептицького, 105, що перебуває на
балансі ЛД УДППЗ «Укрпошта», конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору оренди з переможцем конкурсу – фізичною особою – підприємцем
Микитою Іваном Степановичем.

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

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Чернігова про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди нерухомого військового майна

 Назва об'єкта: нежитлові приміщення на другому поверсі двоповерхової будівлі комендатури загальною площею 32,0 м2.
Місцезнаходження: Чернігівська обл., смт Гончарівське, в/м № 5, буд.
№ 101.
Орган управління: Міністерство оборони України.
Балансоутримувач: КЕВ м. Чернігова.
Статус майна: нерухоме військове майно.

Вартість майна згідно з незалежною оцінкою, здійсненою станом на 12.10.2016,
становить 41 606,42 грн.
Стартова орендна плата, розрахована відповідно до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 року № 786, з урахуванням змін і доповнень до неї, за базовий місяць оренди – жовтень 2016 р.
становить 178,21 грн (під розміщення банкомата та термінала самообслуговування – 40 %).
Основні умови проведення конкурсу:
найбільший розмір орендної плати порівняно зі стартовою, але не менший
ніж орендна плата, визначена відповідно до Методики розрахунку орендної плати для запропонованого виду діяльності; ефективне використання орендованого
майна за цільовим призначенням відповідно до мети, вказаної у договорі оренди;
заборона суборенди, приватизації та переходу права власності до третіх осіб; виконання поточного та капітального ремонту за рахунок орендаря без компенсації
витрат на їх здійснення; забезпечення орендарем протипожежної безпеки об’єкта
оренди; дотримання належних умов експлуатації об’єкта оренди, запобігання його
пошкодженню та псуванню; страхування протягом місяця з дати укладення договору орендованого майна на користь балансоутримувача не менше ніж на його
вартість, визначену за незалежною оцінкою; укладення з балансоутримувачем
орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на
утримання орендованого майна та надання комунальних послуг протягом 15 днів
після укладення договору оренди; своєчасне і в повному обсязі внесення орендної
плати з урахуванням індексу інфляції; компенсація орендарем податку за землю
під об’єктом оренди та за прилеглу територію; погодження з балансоутримувачем
змін та доповнень до договору, його розірвання та продовження; компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки майна та публікацію
оголошення про конкурс за виставленими рахунками відповідних ЗМІ; внесення
завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць оренди, який
вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди, протягом місяця після підписання договору оренди.
Термін оренди – до 3 років з можливою подальшою пролонгацією відповідно
до вимог чинного законодавства.
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.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому конверті з написом «На конкурс»,
запечатаному печаткою учасника конкурсу.

Заяви про оренду та пропозицiї до договору оренди, що вiдповiдають вимогам
конкурсу, приймаються протягом 16 календарних днiв пiсля опублiкування інформації в газетi «Вiдомостi приватизації».
Конкурс вiдбудеться о 10.00 через 20 календарних днiв пiсля
опублiкування цієї iнформацiї в газетi «Вiдомостi приватизації» за адресою:
14007, м. Чернiгiв, вул. В. Дрозда (Любченка), 19, КЕВ м. Чернігова.
Додаткова інформація за тел./факсом (04622) 5-30-27.

ІНФОРМАЦІЯ
9-го Спортивного клубу м. Одеси про проведення конкурсу
на право укладення договору оренди нерухомого військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: 9 Спортивний клуб
м. Одеси за адресою: 65012, м. Одеса, пров. Сільськогосподарський, 2.
 Назва об’єкта і його знаходження: нежитлові приміщення першого поверху двоповерхової будівлі спортивного залу № 3 , за генеральним планом
№ 12, військового містечка № 216 загальною площею 164,1 м2 за адресою:
м. Одеса, пров. Сільськогосподарський 2.
Мета оренди – розміщення громадської організації на площі, що не використовуються для провадження підприємницької діяльності.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного законодавства України, без урахування ПДВ становить 7 866,25 грн на місяць
(базовий місяць розрахунку – серпень 2016 року).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; компенсація орендодавцю податку на
землю під об’єктом оренди; компенсація витрат за виконання незалежної оцінки
майна; виконання ремонту майна за власний рахунок; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих
договорів з постачальними організаціями; забезпечення зобов’язання орендаря
зі сплати орендної плати внесенням завдатку у розмірі не меншому ніж одна місячна орендна плата.
Для участи в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; визначення мети використання; документи, визначені наказом ФДМУ від 15.02.13 № 201 «Про затвердження переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що
належить до державної власності»; зобов’язання (пропозиції) виконання умов
конкурсу та додаткові пропозиції; пропозиції щодо гарантії оплати орендної плати (розмір завдатку);
відомості про учасника конкурсу:
для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріально копії установчих
документів; звіт про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу з
урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості; довідку від учасника
конкурсу про те, що проти нього не порушено справу про банкрутство;
для учасників, що є фізичними особами: копію документа, що посвідчує особу
учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи; копію ідентифікаційного номера; свідоцтво про реєстрацію
фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності; декларацію про доходи;
довідку про взяття на облік платника податків.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому непрозорому конверті з написом
«На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).
Кінцевий термін прийняття документів на конкурс – 10 днів з дати опублікування
інформації в газеті «Відомості приватизації».
Конкурс буде проведено через 20 днів з дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Телефон для довідок з питань конкурсу: (048) 728-14-09.

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

ФОП Мокров
О. П.
ФОП Сорокіна І. М.
ТОВ «Константа»

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

5 грудня 2016 року

ТОВ «Константа»

Визначення
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ФОП Жарихін
Ю. В.
ФОП Жарихін
Ю. В.
ФОП Сорокіна І. М.

ПФ Агентство ФОП Мокров ПФ Агентство
«Схід»
О. П.
«Схід»

ПФ Агентство
«Схід»

ПФ Агентство
«Схід»

ТОВ «Константа»

1 600/5
1 691/4
1 600/5
1 950/5
1 950/5
1 700/4
1 590/5

13 Частина труби котельної площею 15,0 м2 та частина асфальтобетонного майданчика площею 10,0 м2 одноповерхової будівлі квартальної котельної з прилеглим асфальтобетонним майданчиком (інв.
№ 0004563), загальною площею 25,0 м2 , за адресою: Харківська
обл., смт Мала Данилівка, вул. Академічна, б/н, що перебуває на
балансі Харківської державної зооветеринарної академії, 493758,
тел. (05763) 5-74-73
14 Нежитлові приміщення – кімн. 13, частина кімн. 20 одноповерхової
будівлі відділення пошти загальною площею 32,8 м2 за адресою:
Харківська обл., Куп’янський р-н, с. Просянка, вул. Українська,
42/1, що перебувають на балансі Харківської дирекції Українського
державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», 22721970,
тел. 712-46-43
15 Нежитлове приміщення на першому поверсі шестиповерхової будівлі
навчального корпусу (інв. № 70994, літ. «И-6», загальною площею
249,9 м2 за адресою: м. Харків, просп. Науки, 14 (просп. Леніна,
14), що перебуває на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки, 02071197, тел. 702-11-29
16 Частина бетонної площадки (фундамент) площею 24,8 м2; нежитлова
будівля (контейнер) зовнішньою площею 9,2 м2; господарча споруда
(стовп) – 1 шт., загальною площею 34,0 м2 за адресою: Харківська
обл., Борівький р-н, смт Борова, вул. Колхозна, 38б, що перебувають
на балансі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області, 38631015, тел.: (057) 700-11-20,
700-41-44, 766-66-75
17 Частина бетонної площадки площею 22,1 м2; господарча споруда
(контейнер) площею 15,5 м2; бетонний стовп – 1 шт. загальною
площею 37,6 м2 за адресою: Харківська обл., Нововодолазький р-н,
смт Нова Водолага, пров. Манюшко, 2, що перебуває на балансі
Головного управління Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Харківській області, 38631015, тел.: (057) 700-11-20,
700-41-44, 766-66-75
18 Частина бетонної площадки (фундамент) площею 22,3 м2; нежитлова будівля (контейнер) зовнішньою площею 11,6 м2; господарча
споруда (стовп) – 1 шт. загальною площею 33,9 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Ньютона, 132а, що перебувають на балансі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій
у Харківській
19 Частина нежитлового приміщення коридору на 1-му поверсі
3-поверхової будівлі корпусу № 2 (клубу) (інв. № 0004535) загальною площею 2,0 м2 за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н,
смт Мала Данилівка, що перебуває на балансі Харківської державної
зооветеринарної академії, 00493758, тел. (057) 635-74-73
20 Частина ділянки покрівлі чотириповерхової нежитлової будівлі (літ. за
техпаспортом А-4, інв. № 64032) загальною площею 9,0 м2 за адресою: м. Харків, просп. Московський, 151, що перебуває на балансі
Державного підприємства «Український державний інститут по проектуванню заводів важкого машинобудування», 00212630, тел.: (057)
732-54-28, 768-09-31
21 Нежитлові приміщення – кімн. № 10, 11 на 1-му поверсі
5-поверхової будівлі гуртожитку загальною площею 42,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська, 28, що перебуває на балансі
Харківського державного університету харчування та торгівлі,
01566330, тел.: (057) 337-85-35, 336-89-79

1 700/4
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вартості об’єкта
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Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження
(індекс, адреса), балансоутримувач
(назва, код ЄДРПОУ, контактний телефон)
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1 290/4

3 Частина складу № 2 (бокси № 1, 5, 6) загальною площею 120,0 м2 в
одноповерховій виробничій будівлі Центрального складу – склад № 2
(бокси № 1, 2, 3, 4, 5, 6) та відкрита площадка (залізобетонні плити)
загальною площею 200,0 м2 за адресою: Харківська обл., Харківський
р-н, смт Безлюдівка, вул. Піщана, 9, що перебуває на балансі Харківського обласного управління водних ресурсів, 01038594, тел. (057)
701-01-83, 701-01-81
4 Нежитлове приміщення – кімн. № 10 у підвалі 5-поверхового адміністративного корпусу загальною площею 4,2 м2 за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 25, що перебуває на балансі ДУ «Державний
науково-дослідний і проектний інститут основної хімії», 002209740,
тел. (057) 700-01-23, 700-48-25
5 Нежитлове приміщення – кімн. № 33 на 2-му поверсі 5-поверхового
інженерного корпусу, інв. № 3, літ. А-5, загальною площею 3,3 м2
за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 25, що перебуває на балансі ДУ «Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії», 002209740, тел. (057) 700-01-23, 700-48-25
6 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 3 (буфет) на цокольному
поверсі 10-поверхового будинку гуртожитку загальною площею
40,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 220, що перебуває
на балансі Харківського національного університету будівництва та
архітектури, 02071174, тел. (057) 700-02-50, 700-10-66
7 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 15 (умивальник) на 1-му
поверсі 5-поверхового громадського будинку гуртожитку № 4 загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська,
36, що перебуває на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки, 02071197, тел. (057) 702-10-16, 702-18-07,
702-10-13
8 Частина холу на 2-му поверсі 4-поверхового будинку учбового
корпусу № 2 загальною площею 4,0 м2 за адресою: Харківська обл.,
Харківський р-н, с. Комуніст, учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, що перебуває на балансі Харківського національного аграрного
університету ім. В. В. Докучаєва, 00493764, тел. (057) 709-03-00,
709-03-10
9 Частина холу чотириповерхової адміністративної будівлі з підвалом,
інв. № 10310014, літ. «Б-4», загальною площею 3,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Шевченка, 26, що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру в Харківській області, 40112097, тел. (095)
444-09-72
10 Частина нежитлового приміщення на сходовій клітці технічного поверху 14-поверхового житлового відомчого будинку (інв. № 0001030021,
літ. А-14, реєстровий номер 01116472.18.ПВПСЦЧ080) загальною
площею 1,0 м2 за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 52, що перебуває на балансі Української державної академії залізничного транспорту, 01116472, тел. 732-28-75
11 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-5, 1-6 одноповерхової будівлі
пошти (інв. № 0100026) загальною площею 21,5 м2 за адресою:
Харківська обл., Балаклійський р-н, с. Явір, вул. Широка, № 1,
що перебуває на балансі Харківської дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», 22721970,
тел. 712-46-43
12 Нежитлові приміщення – кімн. № 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 одноповерхової
будівлі пошти (інв. № 2200007) загальною площею 41,2 м2 за адресою: Харківська обл., Первомайський р-н, с. Берека, вул. Корнева,
№ 21, що перебувають на балансі Харківської дирекції Українського
державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», 22721970,
тел. 712-46-43

Мета проведення
оцінки

1 200/4

1 Нежитлові приміщення першого поверху площею 20,9 м2, другого
поверху площею 282,3 м2, третього поверху площею 283,9 м2 чотириповерхової адміністративної будівлі (інв. № 0001030015, літ. «А-4»,
реєстровий № 01116472.22.ПВПСЦЧ093) загальною площею 587,1 м2
за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30, що перебувають на балансі Української державної університет залізничного транспорту, код
01116472, тел. 21-20-67
2 Нежитлові приміщення на першому поверсі гуртожитку № 2 загальною площею 16,26 м2 за адресою: Харківська обл., Дергачівський
р-н, смт Мала Данилівка, що перебувають на балансі Харківської
державної зооветеринарної академії, 00493758, тел. (05763) 5-74-73

1 704/4

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

1 691/4

№
з/п

№
з/п

Переможець
конкурсу

Продовження таблиці

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбулися 11.08.2016
I. Повернення в державну власність.
Найменування об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – 16квартирний житловий будинок. Місцезнаходження підприємства: (об’єкта оцінки):
626443, Харківська обл., Великобурлуцький р-н, с. Садовод (ВАТ «Андріївський»).
Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка об’єкта незавершеного
будівництва – 16-квартирний житловий будинок, що повертається в державну
власність та визначення розміру збитків за час володіння. 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 звітній період): –. Розмір 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): 16.05.2016.
Переможець: ФОП Дрозд Ю. О. Вартість робіт:7 000,00 грн за 10 днів.
IІ. Об’єкти оренди.

Вартість робіт
/ строк виконання

Продовження. Початок рубрики на стор. 2 – 5

Мета проведення
оцінки
Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди
Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди
Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди
Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі в
оренду
Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі в
оренду
Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі в
оренду
Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди
Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди
Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі в
оренду

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 28.07.2016
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
ПП «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди – частини коридору № 153 першого поверху будівлі головного корпусу (літ. А-3-4; А3-2; А4,
А5) загальною площею 2,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
вул. Жуковського, 64. Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 950,00 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
ПП «Аспект» на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
вбудованого в перший поверх будинку артистів цирку (літ. А-5) нежитлового
приміщення № 2 (у складі приміщень з № 1 до № 3 включно) загальною площею
97,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 137.
Балансоутримувач майна: ДП «Запорізький державний цирк». Вартість виконання
робіт з оцінки – 3 750,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів
від дати підписання договору;
нежитлових приміщень № 87, 88 та частини приміщення № 89 (площею 13,7 м2)
першого поверху будівлі (літ. А-4,А`) загальною площею 162,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України (вул. 40 років Радянської
України), 43. Балансоутримувач майна: ДВНЗ «Запорізький будівельний коледж».
Вартість виконання робіт з оцінки – 3 750,00 грн, строк виконання робіт з оцінки –
5 календарних днів від дати підписання договору;
ТОВ «Всеукраїнська експертна група» на виконання робіт з оцінки об’єктів
оренди:
нежитлового приміщення № 43 та частин приміщень спільного користування
№ 41, 42 (площею 3,0 м2) першого поверху будівлі електрозв`язку і пошти (літ. А-3)
загальною площею 25,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
Вільнянський р-н, м. Вільнянськ, вул. Бочарова, 16. Балансоутримувач майна: ЗД
УДППЗ «Укрпошта». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 500,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
частин нежитлових приміщень будівлі РВС (літ. А), інвентарний номер 10310604,
а саме: приміщень № 1-1, № 1-2, № 1-3, № 1-4, частин приміщень спільного корис-

тування № І, № 1-5, № 1-10 (площею 24,1 м2) першого поверху будівлі та приміщення № 1-19 другого поверху будівлі, загальною площею 117,5 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Шевченка, 15. Балансоутримувач
майна: Головне управління статистики у Запорізькій області. Вартість виконання
робіт з оцінки – 3 500,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів
від дати підписання договору.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної
оцінки об’єкта оренди, що відбувся 03.08.2016
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – частини приміщень на другому поверсі
адміністративного корпусу загальною площею 360 м2, що обліковується на балансі
Івано-Франківського коледжу Львівського національного аграрного університету,
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 11 переможцем визнано ФОП Тарнопольського Анатолія Пилиповича. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Вартість
надання послуг з оцінки – 1 210,00 грн, строк надання послуг – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 03.08.2016
Згідно з Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності затвердженим наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, комісія одноголосно ухвалила визнати
переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
оцінки об’єктів оренди державної власності, таких суб’єктів оціночної діяльності:
нежитлове приміщення загальною площею 50,8 м2 на першому поверсі будівлі, Львівська обл., м. Сокаль, вул. Шептицького, 105, мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою укладення договору оренди, суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Західна
Українська Консалтингова Компанія», термін виконання робіт – 3 к. /дні, вартість
робіт – 1 700,00 грн;
частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2 на
першому поверсі (тамбур) гуртожитку № 8, м. Львів, вул. Сахарова, 8, мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної
плати з метою укладення договору оренди, суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ
«Західна Українська Консалтингова Компанія», термін виконання робіт – 3 к./ дні,
вартість робіт – 1 700,00 грн;
частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі (вестибуль) навчального корпусу № 2, м. Львів, вул. Карпінського, 6,
мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди, суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Західна Українська Консалтингова Компанія», термін виконання
робіт – 3 к./ дні, вартість робіт – 1 700,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 4 серпня 2016 року
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
1. Об’єкт оцінки: частина нежитлового приміщення будівлі гаража літ 3-1 площею 28,5 м2 за адресою: вул. Шевченка, 137, м. Золотоноша, Черкаська обл., що
обліковуються на балансі Черкаської філії Концерну «Військторгсервіс». Платник
робіт з оцінки: ТОВ «Оранжгаз». Дата оцінки: 30.06.16. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 3
календарних дні, вартість послуг – 1 650,00 грн.
2. Об’єкт оцінки: частина нежитлових приміщень загальною площею 1 238,23 м2,
а саме: частина прохідної літ. Б площею 10,02 м2; частина спиртоприймального
відділення літ. У площею 18,13 м2; частина спиртосховища літ. Т площею 57,61 м2;
частина тарного цеху, цеху готової продукції літ. Л, л, надЛ площею 492,46 м2; частина очисного відділення з підвалом літ. Н, підН площею 100,13 м2; частина цеху
розливу з підвалом літ. М під. М плошею 393,19 м2; частина переходу літ. над л1
площею 24,33 м2; частина винного цеху з підвалом літ. К, підК площею 107,11 м2;
частина адміністративного будинку з прибудовами та підвалом літ. А, підА площею
35,3 м2 за адресою: вул. Ленінської «Іскри», 27, м. Умань, Черкаська обл., що обліковуються на балансі ДП «Уманський лікеро-горілчаний завод». Платник робіт з
оцінки: ТОВ «Українська алкоголно-продовольча компанія «Пауер Дрінкс». Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін
виконання роботи – 3 календарних дні, вартість послуг – 3 100,00 грн.
3. Об’єкт оцінки: частина приміщення вестибуля на першому поверсі навчального корпусу № 1 площею 4,0 м2 за адресою: бульв. Шевченка, 460, м. Черкаси,
що обліковуються на балансі Черкаського державного технологічного університету. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Райффайзен банк «Аваль», АТ «Райффайзен банк
«Аваль». Дата оцінки: 29.07.16. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 3 календарних дні,
вартість послуг – 1 650,00 грн.
4. Об’єкт оцінки: частина приміщень площею 48,8 м2 за адресою: вул. В. Стуса,
37, м. Сміла, Черкаська обл., що обліковуються на балансі Державного навчального закладу «Смілянський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів».
Платник робіт з оцінки: ФОП Конотоп А. Ю. Дата оцінки: 29.07.16. Переможцем
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 3 календарних дні, вартість послуг – 1 650,00 грн.
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 01.08.2016
Переможець Термін виконан- Вартість
№
ПлоАдреса об’єкта
конкурсу – ня, календарних виконання
Назва об’єкта оцінки
з/п
ща, м2
оцінки
СОД
днів
робіт, грн
1

Частина нежитлового
приміщення

6,0

м. Київ, вул. Мар- ФОП Щаслишала Тимошенка, 2к ва Н. З.

№ 97 (1013)

4

3 300,00

ФДМУ – 25 років
Продовження таблиці

№
з/п

Назва об’єкта оцінки

Площа, м2

2 Нежитлове приміщення

18,9

3 Нежитлове приміщення – частина пам’ятки
архітектури
4 Нежитлове приміщення

21,8

5 Частина даху
6 Частина даху
7 Нежитлове приміщення
8 Нежитлове приміщення
9 Нежитлове приміщення
10 Нежитлове приміщення
11 Частина нежитлового
приміщення
12 Нежитлове приміщення – частина пам’ятки
архітектури

91,9

Переможець Термін виконанконкурсу – ня, календарних
СОД
днів
м. Київ, просп. Пере- ФОП Щасли4
моги, 50
ва Н. З.
м. Київ, вул. Лавр- ФОП Плитій
ська, 9
П. Г.
3
Адреса об’єкта
оцінки

м. Київ, с. Пирогів

ФОП Щаслива Н. З.
27,7 м. Київ, вул. Пилипа ТОВ «Стоун
Орлика, 15
Брідж»
5,0
м. Київ, вул. Б. Грін- ТОВ «Стоун
ченка, 1
Брідж»
70,2 м. Київ, вул. Дорого- ФОП Щаслижицька, 10
ва Н. З.
14,1 м. Київ, вул. Ніжин- ФОП Щаслиська, 29є
ва Н. З.
155,66 м. Київ, вул. Братис- ФОП Щаслилавська, 5а
ва Н. З.
715,7 м. Київ, вул. Братис- ФОП Щаслилавська, 5а
ва Н. З.
7,0
м. Київ, вул. Оленів- ФОП Щаслиська, 25
ва Н. З.
62,8 м. Київ, просп. Пере- ПП «Фірма
моги, 37а
«Конкрет»

Вартість
виконання
робіт, грн
3 150,00

об’єкта оцінки: ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Вугледар. Мета проведення оцінки: визначення
вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки – 31.05.2016. Переможець конкурсу – ТОВ
«Майнекс». Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 900,00
грн, строк виконання – 3 календарних дні.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки державного майна, що відбувся 09.08.2016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна:
частини адміністративної будівлі «А-9» площею 18,7 м2 за адресою: 43025,
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12 визнано ТОВ «Волинь-експерт»; мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати для укладення договору оренди; вартість робіт з оцінки – 800,00 грн та строк
виконання робіт з оцінки 5 календарних днів;
частини адміністративної будівлі «А-9» площею 10,8 м2 за адресою: 43025,
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12 визнано ТОВ «Волинь-експерт»; мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати для укладення договору оренди; вартість робіт з оцінки – 800,00 грн та строк
виконання робіт з оцінки 5 календарних днів;
частини котельні з димовими трубами «К-1» площею 192,5 м2 і трубопроводи
теплотраси протяжністю 976 м за адресою: 45313, Волинська обл., Іваничівський
р-н, с. Будятичі, вул. Жовтнева, 14 визнано ФОП Рак А. А.; мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення
договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 700,00 грн та строк виконання робіт
з оцінки 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 28.07.2016
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 16,8 м2 другого поверху будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВП «Шахта ім. Ф. Е. Дзержинського» ДП «Дзержинськвугілля». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Донецька обл., м. Торецьк, вул. Грушевського, 2. Дата оцінки – 30.06.2016.
Переможець конкурсу – ПАТ Державна акціонерна компанія «Національна мережа
аукціонних центрів». Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки –
1 910,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні.
2. Назва об’єкта оцінки: розмір збитків, що призвели до завдання майнової
шкоди державі за встановленим фактом ліквідації без дозволу орендодавця,
орендованих основних засобів цілісного майнового комплексу промислового залізничного транспорту ДВАТ «Димитровугіллявантажтранс», переданого в оренду
ТОВ «Димитроввантажтранс». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
ТОВ «Димитроввантажтранс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 85323, Донецька обл., м. Димитров, вул. Соборна (Ватутіна), 51. Мета проведення оцінки: визначення розміру збитків. Дата оцінки – 31.03.2016. Переможець конкурсу – ТОВ
«Бізнес-група СПІВДРУЖНІСТЬ». Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг
з оцінки – 8 500,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів
3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 1,0 м2 третього поверху будівлі посту ЕЦ станції Шпічкіне (реєстровий номер
01074957.68.АААВАД466). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: СП
«Слов’янське будівельно-монтажне експлуатаційне управління» Регіональної філії
«Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Усурійська, 4а. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки – 30.04.2016. Переможець
конкурсу – ПАТ Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних
центрів». Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 1940,00 грн,
строк виконання – 4 календарних дні.
4. Назва об’єкта оцінки: частини вбудованих виробничих приміщень площею
77,71 м2 та вбудоване офісне приміщення площею 15,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Степна, 1. Мета
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки – 30.06.2016.
Переможець конкурсу – ПАТ Державна акціонерна компанія «Національна мережа
аукціонних центрів». Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки –
2 220,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні.
5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення площею 21,7 м2 та
частина приміщення фрезерної майстерні площею 118,3 м2 будівлі механічних
майстерень (реєстровий номер 02542064.1.ШТНОНД003). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДПТНЗ «Краматорський центр професійно-технічної
освіти». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 84331, Донецька обл., м. Краматорськ,
вул. Ювілейна, 62. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Дата оцінки – 31.07.2016. Переможець конкурсу – ФОП Острик Т. В. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 200,00 грн, строк виконання – 3
календарних дні.
6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 34,0 м2
першого поверху у прибудові до гуртожитку (реєстровий номер 05464997.23.
ЧСАПДШ006). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Красноармійський
індустріальний інститут ДВНЗ «Донецький національний технічний університет».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Горького, 53.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки – 30.06.2016.
Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс». Згідно з конкурсною пропозицією вартість
послуг з оцінки – 2 100,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 8,0 м2 та частина даху площею 5,0 м2 будівлі навчального корпусу (реєстровий номер 26593428.6.ФЦПШЛО020). Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Маріупольський державний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Донецька обл., Приморський р-н, м. Маріуполь, просп. Будівельників, 129. Мета
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки – 30.06.2016.
Переможець конкурсу – ФОП Острик Т. В. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 300,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 575,8 м 2 першого поверху з ґанком будівлі (реєстровий номер
02070789.2.ОКМЕМЛ194). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівної академії. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Соборна, 26, поверх(и) 1. Мета
проведення оцінки: визначення вартості об’єкту оренди для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки – 31.07.2016.
Переможець конкурсу – ПАТ Державна акціонерна компанія «Національна мережа
аукціонних центрів». Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки –
2 180,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні.
9. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 1,0 м2 першого поверху будівлі посту ЕЦ станції Фенольна (реєстровий номер 01074957.68.АААВАД513). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Слов’янський БМЕУ ДП «Донецька залізниця». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Донецька обл., м. Торецьк, смт Новгородське, вул. Зарічна, 19. Мета проведення
оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки – 30.06.2016. Переможець
конкурсу – ПАТ Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних
центрів». Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 1 960,00 грн,
строк виконання – 4 календарних дні.
10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення площею 1 250,50 м2
на 2-4 поверхах учбового корпусу № 3. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 1. Мета
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки – 31.08.2016.
Переможець конкурсу – ФОП Острик Т. В. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 150,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
11. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (реєстровий номер 21560045.500.АААЖЖА170) загальною площею 19,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Донецька дирекція Українського державного
підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Донецька область, м. Лиман, вул. Ринкова, 6. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкту оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди. Дата оцінки – 31.05.2016. Переможець конкурсу –
ФОП Острик Т. В. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки –
1 800,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
12. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 10,0 м2 на відмітці 78,8 м та частина поверхні башенного копру багатоканаль-
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ного підйому скіпового ствола площею30,0 м2. Найменування балансоутримувача

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 04.08.2016
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
Приватне підприємство «Експерт-Сервіс-Консалт» по об’єктах:
нежитлових приміщеннях пошти площею 28,07 м2, що перебувають на балансі
Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Романівка, вул. Леніна, 48; (вартість виконання робіт – 1 560,00
грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів); мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
нежитлових приміщеннях пошти площею 13,99 м2, що перебувають на балансі
Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Турбівка, вул. Леніна, 20; (вартість виконання робіт – 1 560,00
грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів); мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
нежитлових приміщеннях пошти площею 21,18 м2, що перебувають на балансі
Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Лучин, вул. Рад, 6; (вартість виконання робіт – 1 560,00 грн,
строк виконання робіт – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
нежитлових приміщеннях пошти площею 28,9 м2, що перебувають на балансі
Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Строків, вул. Леніна, 1; (вартість виконання робіт – 1 560,00
грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів); мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
нежитлових приміщеннях пошти площею 15,56 м2, що перебувають на балансі
Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Харліївка, вул. Велика Житомирська, 2; (вартість виконання
робіт – 1 560,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів); мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди;
нежитлових приміщеннях пошти площею 26,84 м2, що перебувають на балансі
Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Криве, вул. Леніна, 100; (вартість виконання робіт – 1 560,00
грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів); мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
нежитлових приміщеннях пошти площею 23,51 м2, що перебувають на балансі
Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Ходорків, вул. Містечкова, 5; (вартість виконання робіт – 1
560,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди;
нежитлових приміщеннях пошти площею 25,99 м2, що перебувають на балансі
Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Новоселиця, вул. Петровського, 1; (вартість виконання робіт – 1 560,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів); мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою продовження договору оренди;
нежитлових приміщеннях площею 15,9 м2 поштового відділення, що перебувають на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська обл., Ружинський р-н, с. Верхівня, вул. Леніна, 7; (вартість виконання
робіт – 1 560,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів); мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди;
нежитлових приміщеннях будівлі площею 23,6 м2, що перебувають на балансі
Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська обл., Ружинський р-н, с. Топори, вул. Ружинська, 83; (вартість виконання робіт – 1 560,00
грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів); мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
нежитлових приміщеннях пошти площею 14,1 м2, що перебувають на балансі
Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська обл., Ружинський р-н, с. Зарудинці, вул. Залізнична, 37; (вартість виконання робіт – 1 560,00
грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів); мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
частині нежитлового вбудовано-прибудованого приміщення площею 96,22 м2
відділення зв’язку, що перебуває на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 69/2; (вартість виконання
робіт – 1 260,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів); мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди.
Житомирську товарну аграрно-промислову біржу по об’єктах:
нежитлових приміщеннях площею 34,9 м2 на 1-му поверсі учбового корпусу,
що перебувають на балансі Центру професійно-технічної освіти м. Житомира,
за адресою: м. Житомир, вул. Селецька, 5; (вартість виконання робіт – 1 350,00
грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів); мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
частині нежитлового приміщення холу площею 8,0 м2 у навчальному корпусі № 1, що перебуває на балансі Житомирського державного університету ім. І.
Франка, за адресою: м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 40; (вартість виконання
робіт – 1 350,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів); мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди;
нежитлових приміщеннях площею 31,31 м2, що перебувають на балансі Бердичівського професійного будівельного ліцею, за адресою: Житомирська обл.,
м. Бердичів, вул. Котовського, 41; (вартість виконання робіт – 1 350,00 грн, строк
виконання робіт – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди.
Приватну фірму «ЮрЕкс» Юридична консультація та майнова експертиза по
об’єкту – частині нежитлового вбудованого-прибудованого приміщення площею
3,0 м2 відділення зв’язку, що перебуває на балансі Житомирської дирекції УДППЗ
«Укрпошта», за адресою: м. Житомир, просп. Миру, 4 (вартість виконання робіт – 1
300,00 грн, строк виконання робіт – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди.
ПП «Бюро незалежних оцінок» по об’єктах:
будівлі акумуляторної площею 140,0 м2, що перебуває на балансі НовоградВолинської районної державної адміністрації Житомирської області, за адресою:
Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Ушакова (колишнє військове
містечко № 4); (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 нежитлового приміщення будівлі БОС 1/109-а (літ. А) площею 74,4 м2,
що перебуває на балансі Житомирської філії Конценрну «Військторгсервіс»,
за адресою: м. Житомир, просп. Миру, 22б; (вартість виконання робіт – 1 350,00
грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів); мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єкта державної власності групи А, що відбувся 09.08.2016
Нежитлове вбудоване підвальне приміщення з входами у підвал, яке складається з: приміщення 1 загальною площею 155,3 м2, приміщення 2 загальною
площею 156,5 м2 за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Федоренка, 10. Переможець – ПАТ Державна акціонерна компанія «Національна мережа
аукціонних центрів».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 11.08.2016
1. Вбудоване нежитлове приміщення площею 18,5 м 2 на першому
поверсі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку (інв. № 10310010, реєстр.
№ 02540137.1.БКПТНЕ931) за адресою: Луганська обл., Білокуракінський р-н,
с. Паньківка, вул. Перемоги, 6. Переможець – ПП «Екорт».
2. Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 57,93 м2, а саме:
частина нежитлового вбудованого приміщення площею 51,26 м2 на першому
поверсі чотириповерхової будівлі навчального корпусу (інв. № 10300004) та частина нежитлового вбудованого приміщення площею 6,67 м2 на першому поверсі
п’ятиповерхової будівлі гуртожитку (інв. № 10300014) за адресою: Луганська обл.,
м. Рубіжне, пров. Клубний, 12. Переможець – ПП «Екорт».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 08.08.2016
Об’єкт незавершеного будівництва – розчинно-бетонний вузол разом із земельною ділянкою, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Львівська, 87б, мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта незавершеного будівництва
разом із земельною ділянкою з метою продажу на аукціоні. Переможець – суб’єкт
оціночної діяльності – ТзОВ «Західна Українська Консалтингова Компанія», термін
виконання робіт – 5 к. /дні; вартість робіт – 5 600,00 грн;
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частина даху будівлі учбового корпусу № 5 загальною площею 25,0 м2, м. Львів,

вул. С. Бандери, 28а, мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б., термін виконання
робіт – 2 р./дні, вартість робіт – 1 720,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 10.08.2016
Нежитлові приміщенння загальною площею 24,7 м2 на першому поверсі будівлі,
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Солонка, вул. Центральна, 3, мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної
плати з метою укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна Українська Консалтингова Компанія», термін виконання
робіт – 3 к. /дні, вартість робіт – 1 700,00 грн;
частина нежитлового приміщення загальною площею 6,0 м2 на першому поверсі головного корпусу університету, м. Львів, вул. Клепарівська, 35, мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної
плати з метою укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна Українська Консалтингова Компанія», термін виконання
робіт – 3 к./ дні, вартість робіт – 1 700,00 грн;
нежитлові приміщенння цеху столярних плит № 1 загальною площею 356,1 м2
(приміщення № 5 – 135,2 м2 та частина приміщення № 4 – 220,9 м2), місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Луганська, 3, мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою
укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ
«Західна Українська Консалтингова Компанія», термін виконання робіт – 3 к./ дні,
вартість робіт – 1 700,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності (приватизація), що відбувся 10.08.2016
І. Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області керуючись вимогами
пункту 2 розділу V (Порядок проведення конкурсу) Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ № 2075
від 31.12.2015, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190, рішенням комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності (протокол
засідання від 20.05.2016) вважає таким, що не відбувся конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності по таких об’єктах приватизації:
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення другого поверху п’ятиповерхового
будинку загальною площею 88,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Управління Державної казначейської служби України в Арцизькому районі
Одеської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 68400, Одеська обл., м. Арциз, вул. Добровольського, 3а, офіс № 39. Мета проведення оцінки: приватизація
шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни; (048) 728-72-62, (048)
731-50-28 (телефон замовника конкурсу), infoa_51@spfu.gov.ua (електронна адреса
замовника конкурсу). Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 84.11
Державне управління загального характеру. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за
групами) – 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами). Балансова вартість об’єкта (основні
засоби) – 9869,61 грн станом на 31.01.2016. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.07.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
2. Назва об’єкта оцінки: медпункт. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ПАТ «Завод «Тіра». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл.,
м. Білгород-Дністровський, вул. Кишинівська, 32. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни; (048) 728-72-62,
(048) 731-50-28 (телефон замовника конкурсу), infoa_51@spfu.gov.ua (електронна
адреса замовника конкурсу). Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 13 . Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами).
Балансова вартість об’єктів (основні засоби): медпункт – 25 123,28 грн,обладнання
медпункту – 0,00 грн станом на 31.12.2015. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.07.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
3. Назва об’єкта оцінки: будівля магазину загальною площею 54,0 м 2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ТОВ «Імені Котовського» (припинено 04.09.2006). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Роздільнянський
р-н, с. Степанівка, вул. Анісімова. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом
продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни; (048) 728-72-62, (048) 73150-28 (телефон замовника конкурсу), infoa_51@spfu.gov.ua (електронна адреса
замовника конкурсу). Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються:
–. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами). Балансова вартість об’єкта (основні засоби) – 1 417,67 грн станом
на 01.09.1995. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок) – . Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.07.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській
області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
4. Назва об’єкта оцінки: побутовий комплекс. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ПАТ «Одеснафтопродукт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 68800,
Одеська обл., м. Рені, вул. 28 Червня, 282а. Мета проведення оцінки: приватизація
шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни; (048) 728-72-62, (048)
731-50-28 (телефон замовника конкурсу), infoa_51@spfu.gov.ua (електронна адреса замовника конкурсу). Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються:
63.11.0 Транспортне оброблення вантажів; 51.51.0 оптова торгівля паливом; 50.50.0
роздрібна торгівля пальним. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами). Балансова вартість об’єкта (основні засоби): 27 689,20
грн станом на 31.01.2016. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього –. Місце
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок) –. Нормативна грошова
оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області (65012,
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
5. Назва об’єкта оцінки: будівля колишньої пошти загальною площею 58,7 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки ВАТ «Котовський цукровий завод» (припинено 17.07.2014). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл.,
м. Котовськ, вул. Бочковича, 99. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом
продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни; (048) 728-72-62, (048) 73150-28 (телефон замовника конкурсу), infoa_51@spfu.gov.ua (електронна адреса
замовника конкурсу). Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються:
–. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами). Балансова вартість об’єкта (основні засоби): 5 360,00 грн станом на
30.11.2010. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів
акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок):
–. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка
земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області
(65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
6. Назва об’єкта оцінки: будівлі та споруди колишньої лазні у складі нежитлової будівлі площею 171,3 м2 (літ. А); нежитлової будівлі площею 169,2 м2 (літ.А1) та
котельні площею 73,1 м2 (літ. Б). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Южний». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Саратський
р-н, с. Розівка, вул. Радянська, 3. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом
продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни; (048) 728-72-62, (048) 73150-28 (телефон замовника конкурсу), infoa_51@spfu.gov.ua (електронна адреса
замовника конкурсу). Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господа-
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Переможець
конкурсу
ФОП Мокров О. П.
ПП «Аргумент»

Вартість
робіт / строк
виконання
1 590,00/5

Мета проведення
оцінки
Визначення вартості
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

Визначення вартості
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду
Визначення вартості
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

ТОВ «Константа»

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

ТОВ «Константа»

Визначення вартості
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

26 Нежитлові приміщення – кімн. № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 на 6-му
поверсі 12-поверхової будівлі виробничого корпусу,
літ. «А-12», загальною площею 376,3 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Космічна, 21а, що перебувають на
балансі Державного підприємства «Український державний проектний інститут «Укрміськбудпроект», 02497980,
тел. (057) 701-14 22
27 Нежитлові приміщення № І, ІІ на 1-му поверсі одноповерхової будівлі гаража загальною площею 149,6 м2
за адресою: м. Харків, просп. Перемоги, 55, що перебувають на балансі ДВНЗ «Університет банківської
справи», 34716922, тел. (044) 462-53-41, 462-53-05
28 Нежитлові приміщення, а саме: кімн. № Д-10, Д-13,
Д-7 на 1-му поверсі площею 23,6 м2, на 2-му поверсі
площею 36,69 м2, на 3-му поверсі площею 37,15 м2,
загальною площею 97,44 м2 у 4-поверховій будівлі
навчального корпусу, літ. «Д-4», пам’ятка архітектури;
кімн. № Ж-8, Ж-5, Ж-9, Ж-10, Ж-13, Ж-14, Ж-17 на
1-му поверсі площею 179,6 м2, на 2-му поверсі площею
84,22 м2, загальною площею 263,82 м2 у 4-поверховій
будівлі навчального корпусу, літ. «Ж-4», пам’ятка
архітектури; кімн. № Б-12 на 1-му поверсі загальною
площею 24,25 м2 у 4-поверховій будівлі навчального
корпусу, літ. «Б-4», пам’ятка архітектури, загальною
площею 385,51 м2 за адресою: м. Харків, просп. Науки, 14, що перебувають на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки, 02071197,
тел. (057) 702-10-16, 702-18-07, 702-10-13
29 Нежитлові приміщення – кімн. № 2-133 – 17,1 м2,
№ LХХІ – 6,4 м2, № LХХІІ – 5,7 м2 на другому поверсі
п’ятиповерхової адміністративної будівлі, пам’ятка архітектури (інв. № 1032000237, літ. «Б-5»), загальна площа
29,2 м2, на балансі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» за адресою:
м. Харків, вул. Пушкінська, 79, 02071180, тел. 707-66-00

1 700,00/5

Визначення вартості
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

1 704,00/4

Мета проведення
оцінки

Продовження таблиці

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходжен№
ня (індекс, адреса), балансоутримувач (назва, код за
з/п
ЄДРПОУ, контактний телефон)

1 617,00/4

Переможець
конкурсу
ФОП Сорокіна І. М.
ПП «Аргумент»
ФОП Сорокіна
І. М.
ФОП Мокров
О. П.
ФОП Дрозд
Ю. О.
ПФ Агенство «
Схід»
ПФ «Бонс»
ФОП Жарихін
Ю. В.
ФОП Сорокіна І. М.
ПП «Аргумент»
ФОП
Мокров
О. П.

ФОП Мокров
О. П.

Вартість
робіт / строк
виконання
1 700,00/5
1 700,00/5
1 700,00/5
3 030,00/5
1 400,00/4
1 400,00/5
1 600,00/4
1 600,00/5
3 200,00/5
1 700,00/5
1 790,00/5

ФОП Дрозд Ю. О.
ФОП Дрозд Ю. О.
ПП «Аргумент»
ФОП Сорокіна
І. М.

18

ФОП Сорокіна
І. М.

17

ТОВ «Константа» ТОВ «Константа»

16

ПФ «Бонс»

15

ФОП Жарихін Ю. В.

14

1 690,00/4

13

1 450,00/5

12

1 450,00/5

11

1 700,00/5

10

1 700,00/4

9

1 500,00/5

8

1 678,00/4

7

1 582,00/4

6

ФОП Жарихін Ю. В.

ФОП Мокров О. П.

Визначення вартості
об’єкта з метою приведення договору
оренди у відповідність до норм чинного законодавства

5

ФОП Сорокіна
І. М.

Переможець
конкурсу

Мета проведення
оцінки

ФОП Сорокіна
І.М.

2

Нежитлові приміщення – кімн. №1, 2, 3 в одноповерховій будівлі загальною площею 77,6 м2 за адресою:
Харківська обл., Нововодолазький р-н, с. Ватутине,
вул. Військова, 22, що перебувають на балансі Навчального центру оперативно-рятувальної служби
цивільного захисту ДСНС України, 33879077,
тел. (05740) 68-3-29
Нежитлові приміщення – кімн. №№ 2-19 на 1-му
поверсі 1-поверхової будівлі, загальною площею
191,90 м2., за адресою: Харківська обл., м. Куп’янськ,
вул. Харківська, 2, що перебуває на балансі
Куп’янського міськрайцентру зайнятості, код 21247874,
тел. (05742)-5-69-24

1 690,00/5

1

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

1 700,00/5

№
з/п

Вартість
робіт / строк
виконання

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які відбулися 04.08.2016
I. Об’ єкти оренди.

4

Нежитлові приміщення – кімн. № 2-16, 2-19 – 2-27,
2-29, 2-34 на 2-му поверсі 3-поверхового інженерноадміністративного корпусу загальною площею 456,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Кривоконівська, 30,
що перебувають на балансі ДП «Харківський науководослідний інститут технології машинобудування»,
14311070, тел. (057) 372-40-50
Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 1а, 2, 3, 5, 6, 21,
22, 23, 27 на 1-му поверсі одноповерхової з антресолями будівлі (компресорна мала корпус № 21) загальною
площею 313,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 17, що перебувають на балансі Національного
аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут», 02066769, тел.: (057)
315-10-56, 315-11-31
Нежитлові приміщення – одноповерхова будівля насосоної станції (інв. № 10334270, літ. «А-1») загальною
площею 57,8 м2 за адресою: м. Харків, вул. Молокіна,
5, що перебувають на балансі Харківського міжрайонного управління водного господарства, 01033674,
тел. 749-62-39
Будівля магазину загальною площею 174,0 м2, устаткування, малоцінні швидкозношувальні предмети,
тара та товар за адресою Харківська обл., Харківський
р-н, ст. Мерефа, що перебувають на балансі ТОВ
Науково-виробничої фірмі «Технокомплекс», 14061985,
тел. (066) 178-89-92
Нежитлові приміщення на 1-му поверсі 9-поверхової
будівлі гуртожитку № 6 загальною площею 4,00 м2
за адресою: Харківський р-н, п. Комуніст, вул. Докучаєва, 12, що перебувають на балансі Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва,
00493764, тел. 93-71-46
Нежитлові приміщення – частина залу очікування на
1-му поверсі триповерхової будівлі головного корпусу
(клініки) загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 339, що перебувають на балансі
Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності,
03191680, тел. 37-76-30
Нежитлові приміщення – кімн. № 8 (1-й поверх) № 8,
9, 10 (3-й поверх) триповерхової будівлі стендового корпусу загальною площею 99,1 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Весніна, 7, що перебувають на балансі
ДП «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут», 00190443, тел. 43-30-45
Частина нежитлового приміщення – кімн. № 49 загальною площею 1,0 м2 за адресою м. Харків, вул. 50-річча
СРСР, 27а (у вестибулі 2-го поверху 6-поверхової
будівлі гуртожитку № 2 (літ. Б)), на балансі Харківського національного університету внутрішніх справ,
тел. 857-10-96
2-поверхова будівля деревообробної майстерні з побутовими приміщеннями загальною площею 421,4 м2 та
одноповерхова будівля пилорами з цехом виготовлення
пиляних заготовок загальною площею 212,8 м2 за адресою: Харківська обл., Чугуївський р-н, зона № 04 Кочетоцьке лісництво, квартал № 250, виділ № 3, комплекс
будівель і споруд № 4, землі Кочетоцької селищної
ради, загальною площею 634,2 м2, що перебувають на
балансі ДП «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство»,
00993069, тел. (05746) 9-30-90, 9-30-81
Частина вестибуля № ІХ на 1-му поверсі 4-поверхового
учбового корпусу загальною площею 8,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 79/2, що перебуває на
балансі Національного юридичного університету імені
Ярослав Мудрого, 02071139, тел. (057) 704-92-93, 70411-71, 704-93-14
Нежитлова 2-поверхова будівля турбази (літ. «А-2») загальною площею 254,1 м2 за адресою: Харківська обл.,
Дергачівський р-н, с. Чайківка, вул. Озерна, 20, що перебуває на балансі Головного управління державної
служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській
області, 38631015, тел. 719-89-93
Частина відкритої площадки складу за адресою: м. Харків, вул. Цементна, 3, загальна площа – 1 500,0 м2, на
балансі ДП «Харківська контора матеріально-технічного
забезпечення» Міністерства оборони України, 08162096
Частина холу (кімн. № ІІІ) на цокольному поверсі
5-поверхового гуртожитку № 8 загальною площею
1,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури,
2, що перебуває на балансі Студентського містечка Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 23912896,
тел. (057) 788-46-86, 788-45-41, 315-11-64
Частина холу (кімн. № ХХХІІ) на 1-му поверсі
5-поверхового гуртожитку № 2 загальною площею
1,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 11, що перебуває на балансі Студентського містечка Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут», 23912896, тел. (057)
788-46-86, 788-45-41, 315-11-64
Нежитлові приміщення – кімн. № 1-43, 1-45, 1-46,
1-43-А, 1-ХV, 1-ХVІ, 1-ХVІІ, 1-ХVІІІ, 1-ХІХ, 1-ХХ, 1-ХХІ,
1-ХХІІ на 1-му поверсі одноповерхової прибудови
9-поверхового гуртожитку № 5 загальною площею
148,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 216б,
що перебувають на балансі Харківського національного
університету міського господарства імені О. М. Бекетова, 02071151, тел. (057) 706-15-37, 706-15-54
Нежитлове приміщення – кімн. № 3 на 1-му поверсі
3-поверхового громадського будинку загальною площею 9,9 м2 за адресою: Харківська обл., с. Старий Салтів, вул. Культури, 1, що перебуває на балансі Старосалтівського професійного аграрного ліцею, 05537650,
тел. (05741) 6-11-31
Нежитлові приміщення – кімн. № 20, 21, 22 на 1-му
поверсі 5-поверхової будівлі учбового корпусу № 3
загальною площею 136,9 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Харківська набережна, 8, що перебувають на балансі Українського державного університету залізничного транспорту, 01116472, тел. (057) 732-28-75
Нежитлове приміщення на першому поверсі чотириповерхового учбового корпусу (інв. № 70994, літ. «Д-4»)
загальною площею 18,6 м2 за адресою: м. Харків,
просп. Леніна, 14, що перебуває на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки,
2071197, тел. 702-10-14, 702-10-16
Частина фойє на другому поверсі чотириповерхового
учбового корпусу (інв. № 70994, літ. «Д-4») загальною
площею 4,0 м2 за адресою: м. Харків, просп. Леніна,
14, що перебуває на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки, 2071197, тел. 70210-14, 702-10-16
Нежитлові приміщення на першому поверсі лівого
крила різноповерхового навчального корпусу (інв.
№ 103100060, пам’ятка архітектури та містобудування місцевого значення) загальною площею 20,9 м2
за адресою: м. Харків, пл. Свободи, 6, що перебувають на балансі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, 2071205, тел. 705-12-47,
707-52-31
Частина нежитлового приміщення вестибуля на 1-му
поверсі 5-поверхової будівлі учбового корпусу «А»
(інв. № 82815) загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Блюхера, 2, що перебуває на
балансі Харківського національного педагогічного
університету ім. Г. С. Сковороди, 2125585, т
ел. 700-35-23
Частина нежитлового приміщення вестибуля на
1-му поверсі 4-поверхової будівлі учбового корпусу
№ 1, інв. № 0001030009, літ. «А-4», реєстровий
№ 01116472.4.ПВПСЦЧ019, загальною площею
2,0 м2 за адресою: м. Харків, майдан Фейєрбаха, 8,
що перебуває на балансі Українського державного університету залізничного транспорту, 1116472,
тел. 732-28-75
Нежитлові приміщення цокольного поверху гуртожитку університету, загальна площа 91,3 м2, на балансі
Харківського національного технічного університету
сільського господарства ім. Петра Василенка за адресою: просп. Ювілейний, 48/1 (просп. 50-річчя ВЛКСМ),
00493741, тел. 700-38-88

1 600,00/4

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 4 серпня 2016 року
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта – частини нежитлового приміщення, площадки холу (вестибуль) перед центральним входом адмінбудинку площею 2,0 м2 за адресою: вул.
Князя Острозького, 14, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації, визнано
ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 350,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта – частини нежитлової будівлі адміністративного будинку
(позиція 2-10) площею 11,0 м2 на другому поверсі за адресою: вул. Сагайдачного, 3,
м. Монастириська, Монастириський р-н, Тернопільська обл., що перебуває на балансі
Відділу агропромислового розвитку Монастириської районної державної адміністрації,
визнано ТОВ ЕКФ «Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість
виконання робіт з оцінки – 1 550,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта – частини нежитлової будівлі адміністративного будинку
(позиція 3-12) площею 11,0 м2 на третьому поверсі за адресою: вул. Сагайдачного, 3,
м. Монастириська, Монастириський р-н, Тернопільська обл., що перебуває на балансі
Відділу агропромислового розвитку Монастириської районної державної адміністрації,
визнано ТОВ ЕКФ «Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість
виконання робіт з оцінки – 1 550,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта – частини приміщень нежитлової будівлі загальною площею 313,6 м2 за адресою: вул. Гоголя, 49, м. Зборів, Тернопільська обл., що перебуває на балансі 17 державної пожежно-рятувальної частини Тернопільського управління МНС України у Тернопільській області, визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа».
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою продовження дії договору оренди. Вартість виконання робіт
з оцінки – 1 700,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта – частини нежитлового приміщення загальною площею 6,0 м2 третього поверху головного навчального корпусу за адресою: вул. М.
Кривоноса, 2, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, визнано Тернопільську торговопромислову палату. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна
для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт
з оцінки – 1 300,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта – частини нежитлових приміщень адмінбудинку першого
поверху (пам’ятки архітектури місцевого значення, охоронний № 178М) загальною
площею 31,11 м2, у т. ч. 0,91 м2 – площі спільного користування, за адресою: вул.
Шевченка, 89, м. Кременець, Кременецький р-н, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Тернопільської дирекції УДППЗ «Укрпошта», визнано Тернопільську
торгово-промислову палату. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 600,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
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1 500,00/3

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 5 серпня 2016 року
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання
послуг з оцінки об’єктів, а саме:
нежитлового приміщення другого поверху будівлі ВПЗ Зарічненського ЦОС
ЦПЗ № 6, реєстраційний № 21560045.1800.ААА ЖЕЖ 750, площею 11,2 м2 за адресою: Рівненська обл., смт Зарічне, вул. Центральна, 6, що перебуває на балансі
Рівненської дирекції УДППЗ «Укрпошта», з метою продовження договору оренди
визнано Рівненську торгово-промислову палату. Вартість послуг – 1 900,00 грн,
термін виконання – 9 календарних днів;
приміщення цокольного поверху навчального корпусу № 1 (буфет № 1) площею 76,7 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 11, що перебуває на балансі Національного університету водного господарства та природокористування, з метою
продовження договору оренди визнано ПП «Експертбудсервіс». Вартість послуг –
1 700,00 грн, термін виконання – 7 календарних днів;
частини приміщень, реєстровий № 02547116.1.ЧРЕВЛП384, площею 1 647,0 м2
та частина громадсько-побутового корпусу площею 99,0 м2 за адресою: Рівненська
обл., м. Сарни, вул. Технічна, 4, що перебуває на балансі Вищого професійного
училища № 22 м. Сарни, з метою продовження договору оренди визнано визнано ПП «Експертбудсервіс». Вартість послуг – 1 700,00 грн, термін виконання – 7
календарних днів;
частини нежитлового приміщення прибудови до слюсарної майстерні ВПУ
№ 22 площею 110,6 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 4,
що перебуває на балансі Вищого професійного училища № 22 м. Сарни, з метою
продовження договору оренди визнано визнано ПП «Експертбудсервіс». Вартість
послуг – 1700 грн., термін виконання – 7 календарних днів;
нежитлового приміщення в навчальному корпусі № 1 площею 28,4 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Дубно, вул. Шевченка, 54, що перебуває на балансі Дубенського коледжу РДГУ, з метою продовження договору оренди визнано ТзОВ
«Оціночна компанія Україна-Захід». Вартість послуг – 1 950,00 грн, термін виконання – 8 календарних днів;
нежитлового приміщення в навчальному корпусі № 2 площею 8,0 м2 за адресою:
Рівненська обл., м. Дубно, вул. Лисенка, 8, що перебуває на балансі Дубенського
коледжу РДГУ, з метою продовження договору оренди визнано ТзОВ «Оціночна
компанія Україна-Захід». Вартість послуг – 1 950,00 грн, термін виконання – 8 календарних днів.

Продовження таблиці

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходжен№
ня (індекс, адреса), балансоутримувач (назва, код за
з/п
ЄДРПОУ, контактний телефон)

1 600,00/5

рювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються:
–. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 3. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами). Балансова вартість об’єкта (основні засоби) – 255 129,00 грн станом
на 31.08.2015. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.07.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській
області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
7. Назва об’єкта оцінки: будівля зерноскладу № 2 загальною площею 984,7 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки ПрАТ «Любашівський елеватор».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., смт Любашівка, вул. Спортивна,
2б. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за
методом зниження ціни; (048) 728-72-62, (048) 731-50-28 (телефон замовника конкурсу), infoa_51@spfu.gov.ua (електронна адреса замовника конкурсу). Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами). Балансова вартість об’єкта (основні
засоби) – 0,00 грн станом на 31.08.2015. Кількість земельних ділянок (зазначається
у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. . Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.07.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
Комісія відповідно вимог пункту 2 розділу V (Порядок проведення конкурсу)
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ № 2075 від 31.12.2015, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), вважає таким, що не відбувся конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності по усіх вищенаведених об’єктах
приватизації на кожний об’єкт.
Голова комісії прийняв рішення про повторне проведення конкурсу та призначив його дату – 31.08.2016 о 16.00. Телефон для довідок (048) 731-50-39. Конкурс
відбудеться у РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м.Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503).

1 500,00/5
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Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки державного майна, що відбувся 11.08.2016
1. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 11,6 м2 в адміністративній будівлі Голопристанської дільниці надання поштових послуг, що перебуває на балансі ХД УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Херсонська обл., м. Гола
Пристань, вул. 1 Травня, 35. Переможець конкурсу – ПАТ ДАК «Національна мережа
аукціонних центрів». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 1 630,00 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
2. Об’єкт: вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 18,0 м2 у
двоповерховій будівлі гаража за адресою: Херсонська обл., Білозерський р-н,
с. Дар’ївка, що перебуває на балансі Білозерської виправної колонії № 105 управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Херсонській
області та розташована на території колонії за межами її режимної частини. Переможець конкурсу – ПП «ЕЮФ «Епрайс – Консул». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні
договору оренди. Вартість робіт – 1 700,00 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
3. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 52,2 м2 в одноповерховій будівлі, що перебуває на балансі ДП «Скадовський морський торговельний порт», за адресою: Херсонська обл., Каланчацький р-н, с. Хорли, вул. Леніна, 4.
Переможець конкурсу – ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів». Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 1 630,00 грн.
Строк виконання робіт – 5 днів.
4. Об’єкт: вбудовані приміщення загальною площею 32,1 м2 в металевому
павільоні (підсобне приміщення), що перебувають на балансі ДП «Скадовський
морський торговельний порт», за адресою: Херсонська обл., м. Скадовськ,
вул. Пролетарська, 2. Переможець конкурсу – ПП «Оціночна компанія «Омєга».
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 1 722,00
грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
5. Об’єкт: частина приміщення № 1-3 загальною площею 2,0 м2 в адміністративній будівлі (реєстровий номер 08676027.1.ЦОМССИ001) за адресою: Херсонська
обл., м. Каховка, вул. Мелітопольська, 153. Переможець конкурсу – ФОП Бронін
А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 1 700,00
грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
6. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 97,2 м2 в адмінбудівлі за адресою: Херсонська обл., смт Нововоронцовка, вул. Кооперативна, 3,
що перебувають на балансі Управління Державної казначейської служби України
у Нововоронцовському районі Херсонської області. Переможець конкурсу – ФОП
Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт –
1 700,00 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
7. Об’єкт: службові приміщення загальною площею 185,4 м2 в адміністративній будівлі за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, пров. Дніпровський, 24,
що перебувають на балансі Новокаховського МВ УМВС України в Херсонській області. Переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні
договору оренди. Вартість робіт – 1 700,00 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
8. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення площею 51,7 м2 (кімнати, позначені на плані БТІ № 85, 86, 88) на другому поверсі адмінбудівлі ЦОС № 3 ЦПЗ № 2
(реєстровий № 21560045.2200.АААЖЕК020) за адресою: Херсонська обл., м. Нова
Каховка, вул. Першотравнева, 29, що обліковуються на балансі Херсонської дирекції УДППЗ «Укрпошта». Переможець конкурсу – ПП «ЕЮФ «Епрайс – Консул».
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 1 700,00 грн.
Строк виконання робіт – 5 дні.
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 09.08.016
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – частини приміщення площею 5,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 3, що
обліковується на балансі Хмельницького національного університету, за адресою:
м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11 визнано ТОВ «Поділля-Експерт». Вартість
виконання робіт з оцінки – 1 650,00 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 –
частини приміщення площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі, що обліковується
на балансі Хмельницької дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Хмельницька
обл., м. Старокостянтинів, вул. Горького, 31 визнано ПП «ТЗК-Експерт». Вартість
виконання робіт з оцінки – 1 684,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – частини приміщення площею 21,4 м2 (у т. ч. площа загального користування – 3,5 м2) на першому поверсі будівлі, що обліковується на балансі Хмельницької
дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Хмельницька обл., м. Нетішин, просп.
Курчатова, 2/1 визнано ПП «Агентство нерухомого майна «Гудвіл». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації з метою продажу на аукціоні – нежитлових вбудованих приміщень загальною площею 643,1 м2, що обліковуються на
балансі Територіального управління державної судової адміністрації Хмельницької
області, за адресою: Хмельницька обл., смт Стара Синява, вул. Грушевського, 62
визнано ТОВ «Поділля-Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 710,00 грн
(без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 10.08.2016
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця Остренюк Людмилу
Василівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 114 площею 22,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу, що перебуває на балансі Барського коледжу транспорту та будівництва Національного транспортного університету, за адресою: 23000, Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар,
вул. Героїв Майдану, 7/32, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг
з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1719,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця Прокопенко Світлану
Михайлівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого
приміщення № 54 площею 17,7 м2 на другому поверсі двоповерхового громадського будинку (літ. А), що перебуває на балансі Управління Державної казначейської
служби України у Тульчинському районі Вінницької області, за адресою: 23600,
Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Миколи Леонтовича (колишня
Леніна), 47, з метою продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з
оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1715,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення
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ФДМУ – 25 років
м2

№ 1 площею 12,0
котельні (літ. Н), частини димової труби котельні (30 %),
що перебувають на балансі Вінницького національного технічного університету,
за адресою: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, з метою продовження
дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість
надання послуг з оцінки – 1700,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Попову Аліну Аркадіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого
приміщення № 16 площею 10,1 м2 на першому поверсі адмінбудівлі, що перебуває
на балансі Державної фіскальної служби України (об’єкт знаходиться в оперативному користуванні Калинівської об’єднаної державної податкової інспекції Головного
управління ДФС у Вінницькій області), за адресою: 22400, Вінницька обл., Калинівський р-н, м. Калинівка, вул. В. Нестерчука (колишня Дзержинського), 32, з метою
укладання договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні.
Вартість надання послуг з оцінки – 1710,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Рабець Олену Миколаївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого
приміщення № 9 площею 8,4 м2 на першому поверсі адмінбудівлі (літ. А), що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у МогилівПодільському районі та м. Могилів-Подільський Вінницької області, за адресою:
24000, Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного, 1/30, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з
оцінки – 3 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1710,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Шумську Оксану Іванівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – окремо розташованої
2-поверхової будівлі побутового комплексу – кафе «Теремок – весела скриня»
загальною площею 277,0 м2, що перебуває на балансі Вінницького національного
технічного університету, за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Келецька, 100, з метою
продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1821,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Остренюк Людмилу
Василівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 01 – 1,9 м2, № 02 – 14,4 м2, № 03 – 19,3 м2, загальною площею 35,6 м2 в
одноповерховому гаражі (літ. Б), що перебувають на балансі Управління Державної
казначейської служби України в Оратівському районі Вінницької області, за адресою: 22600, Вінницька обл., Оратівський р-н, смт Оратів, вул. Леніна, 107, з метою
продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1719,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсуз відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 11.08.2016
1. Частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2 першого поверху адміністративно-побутового комбінату (реєстровий №34032208.1.УЮИХЮЕ571).
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 85670, Донецька обл.,
м. Вугледар, вул. Магістральна, 4. Мета проведення оцінки: визначення вартості
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки – 30.06.2016. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна
І. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 1700,00 грн, строк
виконання – 5 календарних днів;
2. Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 102,7 м2 першого поверху адміністративної будівлі (реєстровий № 37894853.1.АААГБГ623). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської
служби України у м. Красному Лимані Донецької області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 84400, Донецька область, м. Лиман, вул. Пушкіна, 12б. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки – 30.04.2016. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість
послуг з оцінки – 1850,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні;
3. Нежитлова будівля майстерні з прибудовою (літ. У) площею 71,2 м2 та навіс (літ. у-2) площею 200,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Слов’янський хіміко-механічний технікум, код за ЄДРПОУ 00208775. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 84100, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Центральна,
41. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки –
31.07.2016. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною
пропозицією вартість послуг з оцінки – 2000,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні;
4. Нежитлові приміщення для зварювання (літ. Д; д1) площею 51,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Слов’янський хіміко-механічний технікум,
код за ЄДРПОУ 00208775. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 84100, Донецька обл.,
м. Слов’янськ, вул. Центральна, 41. Мета проведення оцінки: визначення вартості
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки – 31.07.2016. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна
І. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 1700,00 грн, строк
виконання – 4 календарних дні;
5. Нежитлові приміщення збірного цеху (літ. Л;л;л1;л2) площею 125,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Слов’янський хіміко-механічний
технікум, код за ЄДРПОУ 00208775. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 84100,
Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Центральна, 41. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди. Дата оцінки – 31.07.2016. Переможець конкурсу –
ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки –
1950,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної
оцінки майна, що відбувся 09.08.2016
Для проведення незалежної оцінки об’єкта державної власності групи А – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Берегівський кар’єр», який
орендується ПрАТ «Берегівський кар’єр», місцезнаходження об’єкта оцінки: 90260,
Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Мужієво, вул. Ракоці Ференца ІІ, 245, з
метою приватизації шляхом продажу на аукціоні, переможцем конкурсу визнано
суб’єкта оціночної діяльності ПП «Експерт – Ценрт»; вартість послуг – 30000,00
грн, термін виконання – до 25 днів.
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Нежитлова будівля (магазин) загальною площею 198,0 м2,
що обліковується на балансі Державного підприємства
спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт»,
за адресою: Івано-Франківська обл., Коломийський р-н,
с. Гвіздець, вул. І. Франка, 67. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди
для укладення договору оренди
Частина приміщення першого поверху адміністративного
корпусу 6А загальною площею 2,35 м2, що обліковується на балансі державного підприємства «Виробниче
об’єднання «Карпати», за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Галицька, 201. Мета проведення незалежної оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди

Найменування/ПІБ
суб’єкта оціночної
діяльності – переможця конкурсу

Вартість
виконання
робіт, грн

1

Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

Строк
виконання
робіт,
дні

1390,00

№
з/п

4

860,00

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 10.08.2016

4

ФОП Тарнопольський
Анатолій Пилипович

ФОП Тарнопольський
Анатолій Пилипович

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єкта державної власності групи А, що підлягає приватизації шляхом
продажу на аукціоні, що відбувся 04.08.2016
1. Об’єкт державної власності групи А – нежитлове приміщення їдальні загальною площею 318,1 м2, що перебуває на балансі ПАТ «Васильківхлібопродукт»,
за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 22. Переможець –
суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Зорі України»; вартість – 3 300,00 грн; строк
виконання робіт (день) – 4.
2. Об’єкт державної власності групи А – нежитлове приміщення медпрофілакторію загальною площею 177,7 м2, що перебуває на балансі ПАТ «Васильківхлібопродукт», за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська,22.
Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Зорі України»; вартість – 3 200,00
грн; строк виконання робіт (день) – 4.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 11.08.2016
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної
вартості для розрахунку орендної плати.
Строк
Суб’єкт оціночної
№
Вартість, виконандіяльності –
Назва об’єкта
ня робіт
з/п
грн
переможець
(днів)
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Нежитлове приміщення площею 28,6 м2 автостанції «Яготин» ФОП Гундарева
за адресою: Київська обл., м. Яготин, вул. Вокзальна, 17,
Алла Олексіївна 3150,00
3
перебуває на балансі ДП «Київпассервіс»
2 Частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2 вестибуль ФОП Гундарева
медико-санітарної частини РСП «Київцентраеро» Украероруху Алла Олексіївна
3100,00
3
за адресою: Київська обл., аеропорт МСЧ, Бориспіль-7, перебуває на балансі РСП «Київцентраеро» Украероруху
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Продовження таблиці

№
з/п
3

4
5

6

7

8
9
10
11
12
13

Назва об’єкта

Строк
Суб’єкт оціночної
Вартість, виконандіяльності –
ня робіт
грн
переможець
(днів)
ФОП Чебаков
Олексій Іванович

Частина нежитлових приміщень загальною площею
242,34 м2, у т. ч.: приміщення 1-го поверху їдальні РСП
«Київцентраеро» Украероруху № 129 загальною площею
22,61 м2, приміщення 2-го поверху їдальні РСП «Київцентраеро» Украероруху № 208, 213, 217, 218, 219, 220 загальною
площею 150,28 м2, приміщення 3-го поверху їдальні РСП
«Київцентраеро» Украероруху № 308 загальною площею
4450,00
34,53 м2, приміщення 1-го поверху будівлі головного офіса
Украероруху – кафетерій загальною площею 21,0 м2, приміщення навчально-сертифікаційного центру Украероруху
загальною площею 13,92 м2 за адресою: Київська обл.,м.
Бориспіль, аеропорт, перебувають на балансі Державного
підприємства обслуговування повітряного руху України
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
Нежитлове приміщення площею 19,4 м2 за адресою: Київська ФОП Гундарева
обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 20, перебуває на балансі Ки- Алла Олексіївна 3170,00
ївської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта»
Частина нежитлового приміщення № 226 площею 3,0 м2
ТОВ «Європейта частина нежитлового приміщення № 226 площею 4,0 м2
ський центр
консалтингу та
на 3-му поверсі пасажирського термінала «D» за адресою:
3200,00
Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бо- оцінки»
риспіль», перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт
«Бориспіль»
Частина нежитлового приміщення № 1.4.43 площею 30,0 м2 ФОП Гундарева
на 1-му поверсі та частина нежитлового приміщення № 3.2.60 Алла Олексіївна
площею 20,0 м2 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D»
3070,00
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль», перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
Замощений майданчик (інв. № 10310025) площею 45,0 м2
ФОП Гундарева
за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Ви- Алла Олексіївна
3150,00
шневе, вул. Київська, 6, перебуває на балансі Головного
управління ДСНС України у Київській області
Частина даху будівлі профілакторію (інв. № 47496) площею
ТОВ «Українські
4,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, аеропорт, пе- інноваційні кон- 3500,00
ребуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» сультанти»
Бетонний майданчик площею 17,5 м2 за адресою: Київська
ТОВ «Гарантобл., м. Богуслав, вул. Шевченка, 47, перебуває на балансі 3 Експертиза»
3250,00
ДПРЗ ГУ ДСНС України у Київській області
2
Нежитлове приміщення площею 15,8 м за адресою: Київська ФОП Гундарева
обл., м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 13а, перебуває Алла Олексіївна 3170,00
на балансі Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта»
Нежитлове приміщення площею 48,0 м2 за адресою: Київська ФОП Гундарева
обл., м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 13а, перебуває Алла Олексіївна 3150,00
на балансі Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта»
Нежитлове приміщення площею 35,6 м2 за адресою: Київська ФОП Гундарева
обл., м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 13а, перебуває Алла Олексіївна 3160,00
на балансі Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта»
Нежитлове приміщення площею 11,4 м2 за адресою: Київська ФОП Гундарева
обл., м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 13а, перебуває Алла Олексіївна 3050,00
на балансі Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта»

№
з/п
1
2

4

3

5

3

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 08.08.2016
Термін
Переможець
Вартість
виконання,
Назва об’єкта оцінки Площа, м2 Адреса об’єкта оцінки конкурсу –
виконання
календарСОД
робіт, грн
них днів
Частина асфальтованом. Київ, просп. Акаде- ФОП Чебаков
120,0
4
3500,00
го майданчика
міка Глушкова, 3
О. І.
Частина асфальтованом. Київ, пл. Т. Шев- ФОП Чебаков
40,0
4
3500,00
го майданчика
ченка, 2
О. І.
Частина асфальтованом. Київ, просп. Юрія ФОП Чебаков
80,0
4
3500,00
го майданчика
Гагаріна,1
О. І.

4 Частина нежитлового
приміщення
5 Частина нежитлового
приміщення
6 Частина нежитлового
приміщення
7 Частина нежитлового
приміщення
8 Нежитлове приміщення
9 Нежитлове приміщення
10 Нежитлове приміщення
11 Нежитлове приміщення
12 Нежитлове приміщення

3

3

4
5
3

13 Частина нежитлового
приміщення
14 Нерухоме майно
15 Частина нежитлового
приміщення
16 Нежитлове приміщення

1,0
1,0
1,0
1,0
19,1
16,3
19,3
101,8
172,0
2,0
168,3
212,3
528,8

м. Київ, вул. Ніжин- ФОП Чебаков
ська, 29є
О. І.
м. Київ, вул. Ніжин- ФОП Чебаков
ська, 14
О. І.
м. Київ, вул. Ніжин- ФОП Чебаков
ська, 29б
О. І.
м. Київ, вул. Ніжин- ТОВ «Сарос»
ська, 29д
м. Київ, бульв. Л.
ФОП Чебаков
Українки, 26
О. І.
м. Київ, бульв. Л.
ФОП Чебаков
Українки, 26
О. І.
м. Київ, бульв. Л.
ФОП Чебаков
Українки, 26
О. І.
м. Київ, вул. Борща- ФОП Чебаков
гівська, 193
О. І.
м. Київ, вул. Василь- ФОП Чебаков
ківська, 1
О. І.
м. Київ, вул. Верхня, 5 ФОП Чебаков
О. І.
м. Київ, вул. І. Фран- ТОВ «Сарос»
ка, 26а
м. Київ, вул. Магніто- ФОП Чебаков
горська, 5
О. І.
м. Київ, вул. Василь- ФОП Чебаков
ківська, 1
О. І.
м. Київ, вул. Інститут- ФОП Чебаков
ська, 29/3
О. І.

17 Нерухоме майно –
199,6
частина пам’ятки
архітектури
18 Частина даху та части36,0
м. Київ, вул. Леонто- ФОП Чебаков
на нежитлового при(у т. ч. 6,0 вича, 11
О. І.
міщення
та 30,0)
19 Нежитлове приміщення
м. Київ, просп. В.
ТОВ «Сарос»
Лобановського, 51
499,9 (стара назва: просп.
Червонозоряний, 51)

4

3000,00

4

3000,00

4

3000,00

2

3200,00

4

3300,00

4

3300,00

4

3300,00

4

3500,00

4

3700,00

4

3000,00

2

3600,00

4

3700,00

4

4200,00

4

3700,00

4

3500,00

2

4100,00

3
3
3

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 12.08.2016
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання
послуг з оцінки об’єктів, а саме:
частини приміщення навчального корпусу площею 10,0 м2 за адресою: м. Рівне,
вул. Литовська, 53, що перебуває на балансі Рівненського економіко-технологічного
коледжу Національного університету водного господарства та природокористування, з метою укладення договору оренди визнано ТзОВ «Нікос. Оціночна компанія».
Вартість послуг – 1750,00 грн, термін виконання – 7 календарних днів;
будівлі для господарських потреб площею 47,0 м2 за адресою: Дубровицький
р-н, с. Заслуччя, хутір «Прирубівська», що перебуває на балансі Дубровицького
управління водного господарства та природокористування, з метою укладення
договору оренди визнано ТзОВ «Нікос. Оціночна компанія». Вартість вартість послуг – 1850,00 грн, термін виконання – 9 календарних днів;
адміністративного приміщення загальною площею 324,5 м2. (літ. «А-2»), що
орендується фізичною особою – підприємцем Круліковською О. В. за адресою м.
Рівне, вул. Соборна, 190а, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Рівненській області, з метою приватизації об’єкта шляхом викупу з компенсацією орендарю вартості невід’ємних поліпшень, здійснених за рахунок власних
коштів за час оренди, визнано ПП «Оцінка та Консалтинг». Вартість послуг – 3500,00
грн, термін виконання – 14 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки майна,
що відбулися 11.08.2016
Відповідно до абзацу 6 пункту 3 розділу V Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075, конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області визнано переможцями конкурсів:
ТОВ «Оцінка – Інформ», назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення підвалу та
першого поверху будівлі (літ. А) загальною площею 126,0 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 249а, що перебуває на балансі Головного управління статистики
у Чернівецькій області, мета проведення оцінки: передача в оренду, вартість та
строк виконання робіт з оцінки: 1725,00 грн та 5 календарних днів.
фізичну особу – підприємця Читайло Валентину Василівну, назва об’єкта
оцінки: частина приміщення (1-19) першого поверху будівлі гуртожитку №1 (літ.
А) площею 2,0 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 2, що перебуває на
балансі Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, мета проведення оцінки: передача в оренду, вартість та строк виконання робіт з оцінки:
1700,00 грн та 5 календарних днів.
фізичну особу – підприємцяь Читайло Валентину Василівну, назва об’єкта оцінки: частина вбудованих приміщень напівпідвалу будівлі учбового корпусу № 4 (літ.
Г) загальною площею 167,2 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. М. Коцюбинського, 2,
що перебуває на балансі Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, мета проведення оцінки: передача в оренду, вартість та строк виконання
робіт з оцінки: 1700,00 грн та 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбулися 10.08.2016
Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди):
ПП «Десна-Експерт-М» по об’єкту: частині нежитлового приміщення площею
8,8 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі, що перебуває на балансі
Державної фіскальної служби України, за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки,
вул. Київська, 214 (вартість виконання робіт з оцінки – 1714,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ТОВ «Північна експертна компанія» по об’єкту: нежитловому приміщенню площею 31,0 м2 на другому поверсі адмінбудівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл.,
смт Козелець, вул. Соборності, 14 (вартість виконання робіт з оцінки – 1720,00
грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг
з оцінки майна);
ПП «Аксіома» по об’єкту: нежитлових приміщеннях на другому поверсі двоповерхової адмінбудівлі площею 34,85 м2, що перебувають на балансі Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл.,
м. Носівка, вул. Вокзальна, 6 (вартість виконання робіт з оцінки – 1720,00 грн, строк – 5
календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єктах:
нежитлових приміщеннях площею 50,46 м2 на першому поверсі триповерхової виробничої будівлі, що перебувають на балансі Чернігівського міжрайонного
управління водного господарства, за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 233 (вартість виконання робіт з оцінки – 1720,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
частині коридору площею 4,6 м2 першого поверху будівлі навчального корпусу № 6/1, що перебуває на балансі Чернігівського національного технологічного
університету, за адресою: м. Чернігів, вул. Бєлова, 4 (вартість виконання робіт з
оцінки – 1720,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про
надання послуг з оцінки майна);
ПП «ЕФ «Експерт-Плюс» по об’єктах:
частині нежитлового приміщення площею 8,0 м2 другого поверху будівлі гуртожитку № 1, що перебуває на балансі Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 30а
(вартість виконання робіт з оцінки – 1715,00 грн, строк – 5 календарних днів від
дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
нежитлових приміщеннях площею 44,1 м2 на першому поверсі адмінбудівлі,
що перебувають на балансі Головного управління статистики у Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл., м. Мена, вул. Чернігівський шлях, 7 (вартість
виконання робіт з оцінки – 1710,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
нежитлових приміщеннях будівлі ангару № 2 площею 551,4 м2 навчальновиробничої дільниці «Деснянка», що перебувають на балансі Чернігівського
національного технологічного університету, за адресою: Чернігівська обл.,
Чернігівський р-н, с. Деснянка (вартість виконання робіт з оцінки – 1720,00 грн,
строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з
оцінки майна).

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів , що відбувся 25.08.2016
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Вінекс» щодо визначення вартості об’єкта
оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 15 (4,2 м2), № 16 (4,3 м2) загальною
площею 8,5 м2 в одноповерховій адміністративній будівлі (літ. А), що перебувають на
балансі Філії УДП «Укрінтеравтосервіс – Закарпаття» Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів
«Укрінтеравтосервіс», за адресою: 24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський,
пл. Соборна, 7б з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 700,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шуткевича Володимира Євгеновича щодо
визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 2, 5,
8, 9, 16, 19, 22, 23, 26, 34, 37) загальною площею 276,9 м2 на цокольному поверсі
5-поверхового гуртожитку № 3 (літ. А), що перебувають на балансі Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Блока, 30 з метою продовження дії договору оренди. Строк надання послуг
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 696,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Рабець Олену Миколаївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 5 (13,3 м2), № 7
(36,9 м2) та частина № 2 (6,7 м2) загальною площею 56,9 м2 у приміщенні прибудови
до 3-поверхового навчального корпусу (споруда їдальні літ. А), що перебувають
на балансі Вінницького транспортного коледжу, за адресою: 21001, м. Вінниця,
вул. Некрасова, 28 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з
оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 520,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ЦЕБ «Капітал-Інвест» щодо визначення
вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення площею 19,0 м2
окремо розташованого одноповерхового будинку побуту, що не увійшло під час приватизації до статутного (складеного) капіталу ВАТ «Махаринецький цукровий завод» і
є державною власністю, за адресою: Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Махаринці,
вул. Леніна, б/н з метою продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з
оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 705,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Козюру Ларису Валентинівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 1
площею 79,0 м2 на першому поверсі 2-поверхового побутового корпусу, що перебуває на балансі Ладижинського коледжу Вінницького національного аграрного
університету, за адресою: 24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Садова, 1а з
метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 700,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шуткевича Володимира Євгеновича щодо
визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 21 –
№ 23 – 50,1 м2 та частина № 24 – 0,9 м2) загальною площею 51,0 м2, у приміщенні
№ 8 на 1-му поверсі 9-поверхової будівлі адміністративного корпусу (літ. «А»),
що перебувають на балансі Вінницької об’єднаної державної податкової інспекції
Головного управління ДФС у Вінницькій області, за адресою: 21027, м. Вінниця,
вул. К. Василенка (колишня 30-річчя Перемоги), 21 з метою продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 696,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Аргумент» щодо визначення вартості
об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № 3 площею
7,6 м2 на першому поверсі гуртожитку, що перебуває на балансі Вінницького коледжу будівництва і архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури, за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Г. Успенского, 71 з метою
укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 1 700,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Остренюк Людмилу Василівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень загальною
площею 142,9 м2, а саме: № 18 (71,7 м2) на 1-му поверсі, № 5 (16,5 м2), № 6 (54,7 м2)
на 2-му поверсі 3-поверхового навчального корпусу (літ. К), що перебувають на
балансі Вінницького коледжу Національного університету харчових технологій,
за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Привокзальна, 38 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання
послуг з оцінки – 1 719,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення
незалежної оцінки державного майна, що відбувся 25.08.2016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна:
частини приміщення Будинку проектних організацій площею 37,2 м2 за адресою: 43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, 38 визнано ФОП Малащицьку О. Г.; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
розміру орендної плати для укладення договору оренди; вартість виконання робіт
з оцінки – 1 500,00 грн та строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина приміщення майстерні № 25 навчального корпусу (блок А) площею
65,0 м2 за адресою: 43018, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська, 75 визнано ФОП Малащицьку О. Г.; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди; вартість
виконання робіт з оцінки – 1 200,00 грн та строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина адміністративної будівлі площею 29,1 м2 за адресою: 45200, Волинська
обл., м. Ківерці, вул. Незалежності, 18 визнано ТзОВ «Атлант» ЛТД; мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
укладення договору оренди; вартість виконання робіт з оцінки – 1 500,00 грн та
строк виконання робіт з оцінки – 3 календарні дні;
профілакторій оз. Добре Б-2 площею 249,0 м2 за адресою: Волинська обл., КаміньКаширський р-н, с/р Качинська, прибережна смуга озера «Добре», буд. 1 визнано
ТзОВ «Атлант» ЛТД; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
розміру орендної плати для продовження договору оренди; вартість виконання робіт
з оцінки – 1 680,00 грн та строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 23.08.2015
1. Назва об'єкта: частини нежитлових приміщень загальною площею 5,0 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський окружний адміністративний суд. Адреса:
м. Дніпропетровськ, вул. Академіка Янгеля, 4. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Національно експертно-правова група». Вартість робіт– 4 000,00 грн, строк виконання
(у календарних днях) – 5.
2. Назва об'єкта:нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 55,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий
Ріг, просп. Гагаріна, 57. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість робіт –
3 060,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
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3. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 68,0 м2.
Балансоутримувач: Дніпродзержинський державний технічний університет. Адреса:
м. Дніпродзержинськ, просп. Пеліна, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В.
Вартість робіт – 1 800,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 2.
4. Назва об'єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 37,6 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова».
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Кедрина, 51а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ
«Національно експертно-правова група». Вартість робіт – 4 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
5. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 30,9 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса:
м. Дніпропетровськ, вул. Макарова, 6. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Національно
експертно-правова група». Вартість робіт – 4 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
6. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 100,5 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький будівельний коледж». Адреса: м. Кривий Ріг,
вул. Орджонікідзе, 8. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість робіт –
3 060,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
7. Назва об'єкта: частина нежитлового приміщення загальною площею 4,0 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара.
Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 38. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ
«Національно експертно-правова група». Вартість робіт – 4 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
8. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 75,0 м2. Балансоутримувач: Дніпродзержинський державний технічний університет. Адреса:
м. Дніпродзержинськ, вул. Дніпробудівська, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ
«Національно експертно-правова група». Вартість робіт – 4500,00 грн, строк
виконання (у календарних днях) – 5.
9. Назва об'єкта: частина нежитлового приміщення площею 11,5 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту
ім. ак. В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець –
ТОВ «Національно експертно-правова група». Вартість робіт – 4 000,00 грн, строк
виконання (у календарних днях) – 5.
10. Назва об'єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 173,3 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий університет». Адреса: м. Дніпропетровськ (Дніпро), просп. Гагаріна, 57. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Філічкіна І. М.
Вартість робіт – 5 800,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 3.
11. Назва об'єкта: частина нежитлового приміщення площею 11,0 м2. Балансоутримувач: ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Боброва, 12. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Національно
експертно-правова група». Вартість робіт – 4 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
12. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 22,2 м2. Балансоутримувач: ДПТНЗ «Орджонікідзевське професійно-технічне училище». Адреса:
Дніпропетровська обл., м. Орджонікідзе (Покров), вул. Л. Чайкіної,17. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість робіт – 2 000,00 грн, строк виконання
(у календарних днях) – 5.
13. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 410,05 м2. Балансоутримувач: Криворізький коксохімічний технікум НМетАУ. Адреса: м. Кривий Ріг,
вул. Революційна, 40. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість робіт – 3
330,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
14. Назва об'єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 13,7 м2. Балансоутримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта». Адреса: м. Орджонікідзе, вул. Калініна, 50.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість робіт – 3 000,00 грн, строк
виконання (у календарних днях) – 4.
15. Назва об'єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 46,94 м2. Балансоутримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна В. І. Леніна, 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Національно експертно-правова
група». Вартість робіт – 4 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
16. Назва об'єкта: частини даху загальною площею 5,0 м2. Балансоутримувач:
ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області. Адреса: м. Дніпропетровськ,
вул. Боброва, 12. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Національно експертно-правова
група». Вартість робіт – 4 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
17. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 57,4 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний
центр стандартизації, метрології та сертифікації». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул.
Набережна Перемоги, 176. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість
робіт – 5 800,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 3.
18. Назва об'єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 10,3 м2. Балансоутримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна
Перемоги, 44. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Національно експертно-правова група».
Вартість робіт – 4 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
19. Назва об'єкта: частина приміщення технічного поверху площею 15,0 м2 та
частина даху площею 20,7 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський державний
аграрно-економічний університет. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Ворошилова, 25. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт – 2 600,00
грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
20. Назва об'єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 27,44 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість робіт – 3 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
21. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 201,2 м2. Балансоутримувач: ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго». Адреса: м. Дніпропетровськ, шосе
Запорізьке, 12. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Національно експертно-правова
група». Вартість робіт – 4 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
22. Назва об'єкта: частина даху площею 7,5 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Тухачевського,
26. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт – 3 000,00
грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
23. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 2 008,5 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний
центр стандартизації, метрології та сертифікації». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул.
Набережна Перемоги, 176. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість
робіт – 6 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 3.
24. Назва об'єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 76,15 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара.
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Бердянська, 5. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ
«Національно експертно-правова група». Вартість робіт – 4500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
25. Назва об'єкта: частина нежитлового приміщення площею 4,0 м2. Балансоутримувач: Університет митної справи та фінансів. Адреса: м. Дніпропетровськ,
вул. Аржанова, 12. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Національно експертно-правова
група». Вартість робіт – 4 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
26. Назва об'єкта: кабельна каналізація електрозв’язку довжиною 9229,6 пог.
м. Балансоутримувач: Дніпропетровський регіональний структурний підрозділ ДП
«Обслуговування повітряного руху України». Адреса: м. Дніпропетровськ, Аеропорт
ЦА – перехрестя вул. Аеропортівська та вул. Яснополянська. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Національно експертно-правова група». Вартість робіт – 4 500,00 грн,
строк виконання (у календарних днях) – 5.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 25.08.2016
1. Частина нежитлового вбудованого приміщення площею 1,0 м2 першого поверху навчального 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./телефакс
(057) 704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки – ФОП
Авдоніна Юлія Геннадіївна. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2016. Переможець
конкурсу – ФОП Острик Т. В. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з
оцінки – 1 750,00 грн, строк виконання – 3 календарні дні;
2. Державне майно загальною площею 798,7 м2 – нежитлова будівля (приміщення (кафе) (літ. Б-1)) площею 269,9 м2 ; сарай (літ. В) площею 24,9 м2; навіс
(літ. Г) площею 23,9 м2; замощення (літ. І) площею 480,0 м2. Найменування ба-
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лансоутримувача об’єкта оцінки: Вуглегірська теплова електрична станція ПАТ
«Центренерго» (код за ЄДРПОУ 22927045). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Світлодарськ, буд. 16а. Мета проведення оцінки:
визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг
з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, тел./телефакс (057) 704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки – ПП «Базальт». Наявність
об'єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.07.2016. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. Згідно з
конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 3 200,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів;
3. Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 277,5 м2 цокольного поверху учбового корпусу № 11. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (код за ЄДРПОУ
02070812). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, просп.
Металургів, 54. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області,
тел./телефакс (057) 704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт
з оцінки – ФОП Патяка О. А. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2016. Переможець
конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг
з оцінки – 2 000,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні;
4. Нежитлові вбудовані приміщення площею 326, 0 м2 на другому поверсі будівлі клубу шахти «Торецька» ДП «Дзержинськвуггілля». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Відокремлений підрозділ «Шахта Торецька» Державного
підприємства «Дзержинськвугілля» (код за ЄДРПОУ 3389013). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Торецьк, вул. Грушевського, 20. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, тел./телефакс (057)
704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки – Релігійна громада «Церква переможців» м. Слов’янська Донецької області. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.07.2016. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. Згідно з
конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 000,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні;
5. Частина нежитлового вбудованого приміщення першого поверху учбового
корпусу № 3 площею 6,0 м2. 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 об’єкту оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, тел./телефакс (057)
704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки – ФОП
Гнелицький Ігор Сергійович. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016. Переможець
конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг
з оцінки –1 800,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні;
6. Частина нежитлового вбудованого приміщення першого поверху учбового
корпусу № 2 площею 22,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Донбаська державна машинобудівна академія, код за ЄДРПОУ 02070789. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ, бульв. Машинобудівників, 39. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник
послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, тел./телефакс (057) 704-17-36,
електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки – ФОП Гнелицький
Ігор Сергійович. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2016. Переможець конкурсу – ФОП
Сорокіна І. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки –2 000,00
грн, строк виконання – 4 календарних дні;
6. Дві будівлі хлораторної насосної: Е-1 та Н-1 загальною площею 109,4 м2 (реєстровий № 33426253.11.АААЖАК951). Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ВП «Шахта «Курахівська» ДП «Селидіввугілля», код за ЄДРПОУ 33621568.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., смт Курахівка, вул. Миру, 17в.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з
оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, тел../телефакс (057) 704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки – ТОВ «ЦЗФ «Курахівська».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.08.2016. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І.
М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки –3 200,00 грн, строк
виконання – 4 календарних дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 23.08.2016
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» по об’єктах:
нежитлових приміщеннях пошти площею 17,6 м2, що перебувають на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська обл.,
Романівський р-н, с. Разіно, вул. Привокзальна, 18 (вартість виконання робіт – 1
500,00 грн, строк виконання робіт – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди;
нежитлових приміщеннях пошти площею 15,9 м2, що перебувають на балансі
Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська обл., Романівський р-н, с. Старочуднівська Гута, вул. Перемоги, 3 (вартість виконання
робіт – 1 500,00 грн, строк виконання робіт – 4 календарних дні); мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди;
нежитлових приміщеннях пошти площею 27,45 м2, що перебувають на балансі
Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська обл., Романівський р-н, с. Годиха, вул. Леніна, 14 (вартість виконання робіт – 1 500,00 грн,
строк виконання робіт – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати, з метою продовження договору оренди.
Житомирську товарну агропромислову біржу по об’єктах:
частині нежитлового приміщення площею 8,0 м2 у навчальному корпусі № 1
та частинах нежитлового приміщення площею 6,0 м2 у навчальному корпусі № 4,
що перебувають на балансі Житомирського державного університету ім. І. Франка, за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40 (вартість виконання робіт – 1 600,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів); мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди;
нежитлових учбових приміщеннях площею 228,05 м2, що перебувають на балансі Радомишльського професійного ліцею, за адресою: Житомирська обл., м. Радомишль, вул. Пушкінська, 12 (вартість виконання робіт – 1 600,00 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 23.08.2016
Приміщення (поз. 46, 47, 48, 49, 50, 51 за планом площею 141,8 м2 та частина
приміщення поз. 45 за планом площею 58,2 м2) загальною площею 200,0 м2 на
першому поверсі навчально-лабораторного корпусу літ. АА', місцезнаходження
об’єкта: м. Ужгород, вул. Університетська, 14, з метою продовження договору оренди переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В.
на таких умовах: вартість послуг – 1 700,00 грн, термін виконання – 5 днів.
Вбудоване приміщення (поз. 2) площею 9,4 м2 першого поверху адмінкорпусу
(літ. А), місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Берегівський р-н., с. Астей, вул. Дружби Народів, 109, з метою укладення договору оренди переможцем
конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт – Центр» на таких
умовах: вартість послуг – 1 725,00 грн, термін виконання – до 5 днів.
Вбудоване приміщення (поз. 14) площею 5,1 м2 першого поверху службової
будівлі митного оформлення (будівлі літери «І»), місцезнаходження об’єкта: м. Ужгород, вул. Собранецька, 224, з метою укладення договору оренди переможцем
конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Бізнес – Експерт» на таких
умовах: вартість послуг – 1 500,00 грн, термін виконання – 5 днів.
Вбудоване приміщення (поз. 93) площею 19,0 м2 на другому поверсі адміністративного будинку (літ. А), місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., с/р
Соломонівська, МАПП «Тиса», будинок 1, з метою укладення договору оренди переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт – Центр» на
таких умовах: вартість послуг – 1 700,00 грн, термін виконання – до 5 днів.
Вбудовані приміщення (поз. 1-3) загальною площею 28,8 м2 будівлі господарського блоку (літ. В), місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, с. Малий Березний, вул. Ублянська, 50, з метою укладення договору
оренди переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Мицьо
І. В. на таких умовах: вартість послуг – 1 700,00 грн, термін виконання – 5 днів.
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки, що відбувся 26.08.2016
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, переможцями конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів визнано:

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

Т. м. утеченко
(дополіграфічна підготовка)

Адреса редакції:

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

приватне підприємство «Міжрегіональний консалтинговий центр «ПАРИТЕТ»
по об’єкту оренди – вбудованих нежитлових приміщеннях загальною площею
188,1 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська
обл., м. Світловодськ, вул. Михайла Грушевського (Калініна), 7, що перебувають
на балансі Управління поліції охорони в Кіровоградській області, вартість робіт –
1 700,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
ФОП Таран Олену Анатоліївну по об’єкту оренди – вбудованих нежитлових
приміщеннях площею 28,63 м2 за адресою: м. Кіровоград, пров. Відбійний, 50,
що перебувають на балансі Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта», вартість
робіт – 1 409,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів.
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 22.08.2016
№
з/п
1

2

3

4

Найменування/ ПІБ
Строк
Вартість
суб’єкта оціночної
виконанвиконання
діяльності – переня робіт
робіт, грн
можця конкурсу
(дні)
Частина приміщення площею 5,0 м2 (частина коридору ФОП Тарнополь810,00
4
біля сходової клітки – приміщення № 106 площею
ський Анатолій
2
2,5 м на першому поверсі та частина коридору – при- Пилипович
міщення № 120 площею 2,5 м2 на другому поверсі),
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 ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди
Частина даху площею 20,0 м2 приміщення цеху № 5
ФОП Тарнополь990,00
4
(літ. «Д» на плані), що обліковується на баланський Анатолій
сі державного підприємства «Івано-Франківський
Пилипович
котельно-зварювальний завод», за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Хриплинська, 11. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для продовження договору оренди
Частина приміщення складу площею 270,4 м2, що об- ФОП Тарнополь1 190,00
4
ліковується на балансі державного підприємства «Івано- ський Анатолій
Франківський котельно-зварювальний завод», за адре- Пилипович
сою: м. Івано-Франківськ, вул. Хриплинська, 11. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди
Частина приміщення складу площею 564,1 м2, що
ФОП Тарнополь1425
4
обліковується на балансі державного підприємства
ський Анатолій
«Івано-Франківський котельно-зварювальний завод», Пилипович
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Хриплинська,
11. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди
Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 22.08.2016
Згідно з Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, комісія одноголосно ухвалила визнати
переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
оцінки об’єктів оренди та об’єкта приватизації:
1. Частина вбудованого нежитлового приміщення загального користування (побутова кімната № 30) площею 1,5 м2 на першому поверсі п’ятиповерхової
будівлі гуртожитку № 4. Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Шевченка, 10. Мета проведення оцінки – продовження договору оренди, суб’єкта
оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання робіт – 2к/д. Вартість
робіт – 1 675 грн;
2. Частина нежитлового приміщення загального користування (побутова кімната № XIV) площею 1,5 м2 на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку
№ 7. Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Шевченка, 6. Мета проведення оцінки – продовження договору оренди, суб’єкта оціночної діяльності – ПП
«ЕкспертМаш». Термін виконання робіт – 2к/д. Вартість робіт – 1 675 грн;
3. Частини вбудованого нежитлового приміщення, позначеного на поверховому плані № VIII (побутова кімната), загальною площею 1,5 м2 на першому поверсі
будівлі гуртожитку № 6. Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Шевченка, 8. Мета проведення оцінки – продовження договору оренди, суб’єкта оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання робіт – 2к/д. Вартість
робіт – 1 675 грн;
4. Частина вбудованого нежитлового приміщення, позначеного на поверховому плані № 22 (побутова кімната), загальною площею 1,5 м2 на першому поверсі
будівлі гуртожитку № 3. Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Шевченка, 16. Мета проведення оцінки – продовження договору оренди, суб’єкта
оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання робіт – 2к/д. Вартість
робіт – 1 675 грн;
5. Нежитлові приміщення за інд. 1, 2 загальною площею 74,3 м2 на першому
поверсі будівлі електродільниці ЕМВ, компресорної, пральні, водокачки (літ. 2Ж-1).
м. Львів, вул. Личаківська, 152. Мета проведення оцінки – укладення договору
оренди, суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «ЗУКК». Термін виконання робіт –
3к/д. Вартість робіт – 1 700 грн;
6. Нежитлова будівля загальною площею 40,3 м2. Львівська обл., м. Сокаль,
вул. Шептицького, 105. Мета проведення оцінки – укладення договору оренди,
суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «ЗУКК». Термін виконання робіт – 3к/д. Вартість робіт – 1 700 грн;
7. Нежитлове приміщення загальною площею 9,0 м2 на першому поверсі триповерхової адміністративної будівлі. м. Львів, вул. Данила Апостола, 11. Мета проведення оцінки – укладення договору оренди, суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ
«ЗУКК». Термін виконання робіт – 3к/д. Вартість робіт – 1 700 грн;
8. Нежитлові приміщення загальною площею 14,0 м2 на першому поверсі будівлі автовокзалу міжнародного автомобільного пункту пропуску «Шегині». Львівська
обл., Мостиський р-н, смт Шегині, вул. Дружби, 201. Мета проведення оцінки –
укладення договору оренди, суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «ЗУКК». Термін
виконання робіт – 3к/д. Вартість робіт – 1 700 грн;
9. Нежитлові приміщення загальною площею 41,2 м2, а саме: частина приміщення 213 площею 29,2 м2 та приміщення 214 площею 4,3 м2 на першому поверсі та
приміщення 116 площею 7,7 м2 на цокольному поверсі будівлі автовокзалу міжнародного автомобільного пункту пропуску «Краковець». Львівська обл., Яворівський
р-н, смт Краковець, вул. Вербицького, 54. Мета проведення оцінки – укладення
договору оренди, суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «ЗУКК». Термін виконання
робіт – 3к/д. Вартість робіт – 1 700 грн;
10. Нежитлові приміщення № 9-10, 9-11 загальною площею 28,4 м2 на першому
поверсі двоповерхової будівлі. м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 55а. Мета проведення оцінки – продовження договору оренди, суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ
«ЗУКК». Термін виконання робіт – 3к/д. Вартість робіт – 1 700 грн;
11. Нежитлові приміщення (№ 16 – 21,9 м2, № 17 –7,5 м2) загальною площею
29,4 м2 на першому поверсі 3-поверхового адміністративного будинку. м. Львів,
вул. Академіка Богомольця, 9. Мета проведення оцінки – укладення договору оренди, суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «ЗУКК». Термін виконання робіт – 3к/д.
Вартість робіт – 1 700 грн;
ОІВМ – група інвентарних об’єктів у складі: діапроектор «Київ», кіноапарат
«Україна», радіостанція «Карат», радіостанція «Лей», радіостанція 1-105М, мокік
2В-501М, куток «Кобза-1», шафа 3-дверна, шафа книжкова, куток «Стрий», електронасос, комутатор. м. Львів, вул. Городоцька, 172. Мета проведення оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу
на аукціоні, суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Крилошанського Ю. Є. Термін
виконання робіт – 7 к/д. Вартість робіт – 2 800 грн.
По одному об’єкту оренди, а саме: нежитлових приміщеннях № 25, 26, 27, 28
загальною площею 71,3 м2 на першому поверсі в навчальному корпусі Львівського
поліграфічного коледжу (м. Львів, пл. Митна, 1) подано лише одну заяву. Відповідно
до п. 2 розділу V Положення конкурс вважати, таким, що не відбувся.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної, що відбувся 25.08.016
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – частина
приміщення площею 2,0 м2 у вестибулі навчального корпусу № 7, що обліковується
на балансі Подільського державного аграрно-технічного університету, за адресою:
Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 13, визнано ФОП
Паніка Юрія Олександровича. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 725 грн (без
урахування ПДВ), строк виконання робіт – 4 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – нежитлові приміщення загальною площею 90,2 м2 на цокольному поверсі
п’ятиповерхового житлового будинку, що обліковується на балансі Національної
академії статистики, обліку та аудиту, за адресою: м. Хмельницький, вул. Сковороди, 11 визнано ПП «Консалтінг сервіс». Вартість виконання робіт з оцінки –1 725
грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
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