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23 липня 2018 року

ОФІЦІйНе ВиДАННЯ ФДМУ
Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

орÅНда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОвЕдЕННЯ кОНкуРсів На ПРавО ОРЕНди майНа
ІНФОРМАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ВІДДІЛЕНЬ ФДМУ

ЗапоріЗьКа область
ІНФОРМАЦІЯ
пРО пРОВеДеННЯ КОНКУРсУ з ВиКОРистАННЯМ ВІДКРитОстІ
пРОпОНУВАННЯ РОзМІРУ ОРеНДНОї плАти зА пРиНЦипОМ
АУКЦІОНУ НА пРАВО ОРеНДи НеРУхОМОгО ДеРжАВНОгО МАйНА

 Назва об’єкта: нежитлове приміщення № 67 загальною площею 9,0 м2 першого поверху
будівлі служби охорони здоров’я (Літ. Г-5) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександра Матросова,
29 (далі – об’єкт оренди).
Згідно зі звітом про незалежну оцінку вартість нерухомого майна на 30.04.2018 становить 38 155,00
грн без ПДВ.
Об’єкт оренди перебуває на балансі державної установи «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області».
Орган управління: Міністерство внутрішніх справ України.
Умови конкурсу:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових орендних плат –
1 144,68 грн без урахування ПДВ або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення
конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
31.08.2011 № 906, зі змінами (далі – Порядок).
При цьому днем оплати вважається день зарахування грошових коштів (не пізніше ніж за 3 робочих
дні до дати проведення конкурсу) на розрахунковий рахунок: 37311049000444 Державна казначейська
служба України, м. Київ, МФО 820172. Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280, призначення платежу: «Гарантійний внесок
для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна».
Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 Господарського кодексу України
мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам
договору оренди.
2. Цільове призначення: розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи
(орендна ставка 6 %).
3. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати порівняно із стартовим.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць – червень 2018 року становить без
урахування ПДВ 190,78 грн.
4. Строк оренди – 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців з можливим продовженням договору оренди
за умови обов’язкового погодження з органом, уповноваженим управляти об’єктом оренди.
5. 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.
6. Передане в оренду майно чи його частина не підлягає передачі в суборенду та приватизації.
7. Протягом місяця після укладення договору застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж
його вартість за висновком про вартість, на користь балансоутримувача, який несе ризик випадкової
загибелі чи пошкодження об’єкта оренди в порядку, визначеному законодавством, та надати орендодавцю та балансоутримувачу копії договору страхування орендованого майна (страхового поліса) разом
з документами, що підтверджують сплату страхового внеску. Постійно поновлювати договір страхування
таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.
8. Здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого майна. Протягом 15 робочих днів
після підписання договору укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг
орендарю та надати його копію орендодавцю.
У разі потреби орендар укладає договори на комунальні послуги безпосередньо з підприємствами,
організаціями, які надають такі послуги.
9. Компенсувати протягом 10 календарних днів з дати підписання договору оренди переможцем
конкурсу витрат на виготовлення звіту про незалежну оцінку платнику зазначеного звіту, якщо останній не стане переможцем конкурсу (за наявності документів, що підтверджують виготовлення звіту про
незалежну оцінку та його оплату).
10. На підтвердження зобов’язання за договором оренди і на забезпечення його виконання протягом одного місяця з дати укладення договору оренди внести до державного бюджету та балансоутримувачу завдаток в установленому чинним законодавством співвідношенні в розмірі, не меншому
ніж подвійний розмір орендної плати за базовий місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за
останні місяці оренди.
11. Після отримання проекту договору оренди протягом п’яти робочих днів особисто повернути
підписаний договір орендодавцеві.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону. Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати у разі
обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Відповідно до вимог п. 7 Порядку для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі; документи, які підтверджують сплату гарантійного внеску (платіжне доручення з відміткою банку про його виконання); проект договору з пропозицією 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; інформацію про відсутність застосування
до претендента санкцій відповідно до законодовства (у довільній формі за підписом керівника);
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
засвідчені в установленому порядку 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 декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Конкурс буде проведений об 11.00 на 14-й календарний день після опублікування інформації про проведення конкурсу в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 35, Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Запорізькій області.
Реєстрація учасників конкурсу починається за півгодини та завершується за 10 хвилин до початку
проведення конкурсу за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 35, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області.
Кінцевий строк приймання пропозицій (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу.
Пропозиції подаються у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності) щодня з 8.00 до 17.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – з 8.00 до 15.00 (обідня перерва
з 12.00 до 12.45) за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 10, Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Запорізькій області.
Якщо дата кінцевого терміну приймання заяв припадає на неробочий чи святковий день, то днем
кінцевого терміну приймання заяв вважається попередній перед такими вихідними чи святковими
днями робочий день
У разі якщо дата проведення конкурсу припадає на неробочий чи святковий день, то датою проведення конкурсу вважається наступний за вихідними чи святковими днями робочий день.
Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються
всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається
згідно з вимогами Порядку.

ХарКіВсьКа область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ пО хАРКІВсьКІй ОблАстІ пРО пРОВеДеННЯ КОНКУРсІВ
НА пРАВО ОРеНДи НеРУхОМОгО ДеРжАВНОгО МАйНА

 1. Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення – частина кімн. № 10 (згідно з техпаспортом –
буфет) площею 42,4 м2, кімн. № 11 (згідно з техпаспортом – приміщення мийки) площею 6,7 м2,
кімн. № 12 (згідно з техпаспортом – підсобне приміщення) площею 11,5 м2 на 1-му поверсі

7-поверхового Університетського стоматологічного центру ХНМУ, літ. за техпаспортом «А-7»,
інв. № 10310007, загальною площею 60,6 м2 за адресою: м. Харків, просп. Перемоги, 51, що перебуває на балансі Харківського національного медичного університету.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на 08.05.2018, становить
454 100,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство охорони здоров’я України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових орендних плат –
13 623,00 грн (без ПДВ) або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на
право оренди державного майна). За 3 робочих дні (до 16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу
гарантійний внесок має бути перерахований на рахунок 37310053001203 ДКСУ, МФО 820172, одержувач:
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області, код за ЄДРПОУ 23148337,
призначення платежу: «Сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди».
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі
стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – червень 2018 року, яка без урахування
ПДВ становить 2 270,50 грн, при орендній ставці 6 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про
незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарноепідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору оренди в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок орендної плати за останній місяць
оренди.
7. Протягом місяця після укладення договору застрахувати орендоване майно на суму, не меншу
ніж його вартість за висновком про вартість оцінки, на користь балансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди у порядку, визначеному законодавством, і надати
орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування
таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.
8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць оренди за інших рівних умов.
9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта
оренди замовникові оцінки.
10. Строк дії договору оренди – 1 (один) рік. Подальше використання орендованого майна буде
здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
11. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
12. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються
всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається
згідно з вимогами Порядку.
13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди
протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі
порушення переможцем конкурсу цього строку, сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в
рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне
майно та пропорції її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня
1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного
майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.11 № 906, зі змінами та ураховуючи наказ ФДМУ «Про
затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності» від 15.02.13 № 201 зі змінами.
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 10 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону буде проведено об 11.00 на 10-й календарний день після дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде проведено на наступний після
вихідного дня день об 11.00.
 2. Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення – частина зали (за технічним паспортом
№ 11-15) площею 13,0 м2, кабінет (за технічним паспортом № 11-16) площею 4,6 м2, кабінет (за
технічним паспортом № 11-18) площею 5,3 м2 на цокольному поверсі 3-поверхового будинку з
триповерховою надбудовою у центральній частині та двома 4-поверховими прибудовами, що
є пам’яткою архітектури, літ. за техпаспортом «А-3-6», інв. № 10310011, загальною площею
22,9 м2 за адресою: м. Харків, вул. Трінклера, 6, що перебуває на балансі Харківського національного
медичного університету.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на 15.05.2018, становить
146 950,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство охорони здоров’я України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових орендних плат –
14 695,02 грн (без ПДВ) або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих дні (до 16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний внесок має бути перерахований на рахунок 37310053001203 ДКСУ,
МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській
області, код за ЄДРПОУ 23148337, призначення платежу: «Сплата гарантійного внеску від учасника
конкурсу з оренди».
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі
стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – червень 2018 року, яка без урахування
ПДВ становить 2 449,17 грн, при орендній ставці 20 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про
незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення суб’єктів господарювання, що діють на основі
приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики (медичний центр).
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарноепідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору оренди в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок орендної плати за останній місяць
оренди.
7. Протягом місяця після укладення договору застрахувати орендоване майно на суму, не меншу
ніж його вартість за висновком про вартість оцінки, на користь балансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди у порядку, визначеному законодавством, і надати
орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування
таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.
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8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику
конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць оренди за
інших рівних умов.
9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
10. Строк дії договору оренди – 1 (один) рік. Подальше використання орендованого
майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
11. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
12. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким
гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку.
13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту
договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу цього строку,
сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу
зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до
державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди
державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.11 № 906, зі змінами
та ураховуючи наказ ФДМУ «Про затвердження Переліку документів, які подаються
орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної
власності» від 15.02.13 № 201 зі змінами.
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 10 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати
за принципом аукціону буде проведено об 11.30 на 10-й календарний день після
дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде проведено на
наступний після вихідного дня день об 11.30.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:
заяву на участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс; документи, які підтверджують гарантійний внесок; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником
конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; засвідчені в установленому порядку 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;
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку
(за останній звітний період);
інформація про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі);
пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам
конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Матеріали від претендентів на участь у конкурсі, які розглядаються на засіданні
конкурсної комісії з метою формування списку учасників, подаються за 3 робочих дні
(до 16.00 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 проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди
державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.11 № 906, зі змінами
та ураховуючи наказ ФДМУ «Про затвердження Переліку документів, які подаються
орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної
власності» від 15.02.13 № 201 зі змінами.
Допущені для участі у 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

строку для їх подання; у разі порушення переможцем конкурсу строку, зазначеного у
пункті 30 Порядку, сплачений ним гарантійний внесок не повертається; у разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок
майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і
балансоутримувачу у співвідношенні: 50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу; внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення договору оренди
плати за шість місяців; гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення
договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та
осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку; у разі коли
претендента не допущено до участі в конкурсі, гарантійний внесок, який визначений
абзацом п’ятим пунктом 4 Порядку, підлягає поверненню протягом 10 календарних
днів з дня затвердження списку учасників; у разі скасування конкурсу гарантійні внески
повертаються всім учасникам конкурсу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами
конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 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; документи, які підтверджують гарантійний внесок;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів;
завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; 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 2 робочих дні до дати проведення конкурсу до 16.45 останнього дня (кімн. 107) за адресою: 01032, м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву,
в конверті з написом «На конкурс» 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 учасників конкурсу завершується
за 10 хвилин до початку проведення конкурсу (кімн. 102).
Конкурс буде проведено о 10.00 на 10-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, Регіональне відділення 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) 281-00-22.

участю учасника конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин
до початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні та години за місцем їх
розташування.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсів 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: нерухоме майно – частина холу на першому поверсі будівлі
навчального корпусу № 21 загальною площею 5,0 м2, що перебуває на балансі
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського», за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 122.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
28.02.2018 становить 91 020,00 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.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – червень 2018 року становить без
урахування ПДВ 618,38 грн; мета використання: розміщення торговельного об’єкта з
продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи (орендна ставка – 8 %);
сплата гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску становить шість стартових
орендних плат – 3 710,28 грн без ПДВ). Гарантійний внесок повинен бути здійснений
шляхом перерахування коштів на визначений в інформації про конкурс рахунок або
шляхом надання банківської гарантії згідно з постановою КМУ від 31.08.2011р № 906
«Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна»
(далі – Порядок); реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного
внеску): одержувач – Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву; рахунок одержувача – 37313080214093; код одержувача – 19030825; банк одержувача – ДКСУ, м. Київ;
код банку одержувача – 820172; призначення платежу: «Гарантійний внесок від (назва
учасника конкурсу) для участі в конкурсі на право оренди нерухомого майна – частина
холу на першому поверсі будівлі навчального корпусу № 21 загальною площею 5,00 м2
за адресою: м. Київ, вул.Борщагівська, 122 без ПДВ»; 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 – 1 рік; 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 (при
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; сплачений гарантійний
внесок не повертається, якщо матеріали відкликані претендентом після останнього дня

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки
конкурсу на право оренди нерухомого
державного майна, що відбувся 16.07.2018

За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо укладення
РВ ФДМУ по Харківській області договору оренди державного майна: нежитлових
приміщень – кімн. № 10,11 на підвальному (цокольному) поверсі 5-поверхової будівлі
навчального корпусу, інв. 103100001, загальною площею 130,7 м2 за адресою: м. Харків, просп. Ювілейний, 65г, що перебувають на балансі Харківського національного
технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, з єдиним
претендентом, що взяв участь у конкурсі та пропозиції якого відповідають оголошеним умовам його проведення, – ФОП Шевченко Ю. В.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство
аграрної політики
та продовольства
України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
05459105, Державне підприємство «Гайсинський спиртовий завод», 23700, Вінницька
обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Заводська (колишня Плеханова), 28, тел. (04334)
2-00-54

2 Державне агент25592421, Державне підприємство «Укрриство рибного гос- ба», 04050, м. Київ, вул. Тургенєвська, 82а,
подарства України тел. (044) 486-07-91

найменування

реєстровий номер майна

загальна
площа, м2

місцезнаходження

Нерухоме майно – нежитлові будівлі: прохідної (літ. А, а, а1) (з площадкою та
ваговою); трансформаторної (літ. А); механічної майстерні (літ. А); цеху сухих
кормових дріжджів (літ. А); насосної станції (літ. Ї); споруди: градирні (літ. ї);
градирні (літ. ї1); димової труби (літ.і); нежитлові будівлі: прохідної (літ. Д) (з
ваговою); спиртосховища (літ. А)

05459105.1.ЦПВПШО2657; 05459105 .1.ЦПВПШО2608;
05459105.1.ЦПВПШО2660; 05459105.1.ЦПВПШО2662;
05459105.1.ЦПВПШО2616; 05459105.1.ЦПВПШО2619;
05459105.1.ЦПВПШО2618; 05459105 .1.БУПЧАЧ001;
05459105.1.ЦПВПШО2612; 05459105.1.ЦПВПШО2659

Нерухоме майно – гідротехнічні споруди: дамба став Трибухи, у т. ч: дамба,
верховинна споруда; водовипуск; гребля земляна креп, у т. ч.: гребля, водовипуск; водов. (водозбірник), у т. ч.: контурна дамба, водовипуск

25592421.41.ААЕЖАЕ051; 25592421.41.ААЕЖАЕ039;
25592421.41.ААЕЖАЕ046; 25592421.41.ААЕЖАЕ040

вартість майна за незалежною
оцінкою, грн

максимально
можливий
строк оренди

мета використання

23700, Вінницька обл., Гайсинський р-н, 58,3; 33,0; 393,6; 67 978,00; 38 082,00; 429 024,00;
м. Гайсин, вул. Заводська , 28;
1 555,8; 130,4;
1 328 653,00; 153 220,00;
23700, Вінницька обл., Гайсинський р-н,
127,67; 49,2;
243 598,00; 239 294,00;
м. Гайсин, вул. Механізаторів, 21
41,3; 219,8
395 654,00; 103 694,00; 233 867,00

20 років

Здійснення
виробничої
діяльності

Вінницька обл., Літинський р-н, в межах
Івчанської с/р, за межами с. Трибухи

2 роки
364 дні

Прісноводне
рибництво (аквакультура)

–

11 058,00; 65 234,00; 35 587,00;
50 481,00; 24 382,00; 24 579,00;
15 548,00

Заяви про оренду зазначених об’єктів 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 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 ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ 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

1 Регіональне відділення ФДМУ 00226098, ПАТ «Електровимірювач», 10003, м. Житомир, майдан Перемоги, 10,
по Житомирській області
тел. (0412) 41-81-25
2 Міністерство освіти і науки
України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
майна

найменування

місцезнаходження

Захисна споруда цивільного за226098.3.ААБАВК213 м. Житомир, майхисту – сховище № 20158 (літ. Ж)
дан Перемоги, 10

00220032, Державний вищий навчальний заклад «Бердичівський коледж промисловості, еко- Два об’єкти по 5,0 м2 кожен на
номіки та права», м. Бердичів, вул. Молодогвардійська, 2а, тел.: (04143) 2-00-67, 2-14-45
3-му поверсі гуртожитку

–

м. Бердичів,
вул. Вінницька, 48

загальна вартість майна за незалеж- максимально можлиплоща, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн
вий строк оренди

мета використання

2 162,7

1 297 619,00

2 роки 364 дні

Для складування

10,0

40 816,00

2 роки 364 дні

Розміщення технічних засобів операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернету

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 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».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
загальна пло- вартість майна за неза- максимально можлинайменування
реєстровий
номер
майна
місцезнаходження
мета використання
контактний телефон)
ща, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство регіонального розвитку, будівництва 05482972, ДП «Державний проектний інститут «Запоріж- Будівля бази відпочинку «Дружба» (Літ. А-2), на05482972.3.ХВЮЯШЖ025 м. Запоріжжя, вул. Садів619,3
4 447 519,0
5 років
Інше використання нерухомого майна (розміта житлово-комунального господарства України
цивільпроект», 69095, м. Запоріжжя, площа Пушкіна, 4 віс (Літ. Б), замощення І, паркан № 2
ництва – Хортиця, 1д
щення оздоровчо-рекреаційного комплексу)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел. (061) 226-07-85, 226-07-87, 226-07-88, 226-07-89.
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу управління

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 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)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
майна

найменування

місцезнаходження

загальна пло- вартість майна за неза- максимально можлища, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди

мета використання

1 Міністерство освіти і науки
України

02125266, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,
76018, м. Івано-Франківськ, вул.Шевченка, 57, тел. (03422) 59-60-68

Приміщення на другому поверсі будівлі Педагогічного інституту

–

м. Івано-Франківськ, вул. С.
Бандери, 1

148,6

1 551 384,00
станом на 30.04.2018

2 роки 11 місяців

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

2 Міністерство освіти і науки
України

02125266, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57, тел. (03422) 59-60-68

Приміщення на першому поверсі будівлі Інституту мистецтв

–

м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, 34а

131,7

1 481 493,00
станом на 30.04.2018

2 роки 11 місяців

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

3 Міністерство освіти і науки
України

02125266, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,
76018, м.Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57, тел. (03422) 59-60-68

Приміщення на першому поверсі будівлі Юридичного інституту

–

м. Івано-Франківськ, вул.Шевченка, 44а

143,6

1 701 140,00
станом на 30.04.2018р

2 роки 11 місяців

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

4 Міністерство освіти і науки
України

02125266, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57, тел. (03422) 59-60-68

Приміщення на першому поверсі будівлі Аудиторного корпусу

–

м. Івано-Франківськ, вул.Шевченка, 57, корпус 2

64,3

681 387,00
станом на 30.04.2018

2 роки 11 місяців

Розміщення буфету, який не здійснює продаж товарів
підакцизної групи, у навчальному закладі

5 Міністерство освіти і науки
України

02125266, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57, тел. (03422) 59-60-68

Приміщення цокольного поверху будівлі Головного навчального корпусу

–

м. Івано-Франківськ, вул.Шевченка, 57, корпус 1

186,4

1 732 961,00
станом на 30.04.2018

2 роки 11 місяців

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

52,8927 га

722 243,00
станом на 30.06.2018

2 роки 11 місяців

Розміщення рибного господарства

6 Державне агентство рибного 25592421, Державне підприємство «Укрриба», м. Київ, вул. Тургенєвська, 82а,
господарства України
тел. (044) 486-07-91

Гідротехнічні споруди 16 ставів

25592421.2.ААЕЖАГ284 Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, с. Хотимир

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, РВ ФДМУ по Івано-Франківській області, відділ оренди, тел./факс (0342) 55-25-97. У разі
надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за незамісцезнаходження
номер майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
1 Міністерство освіти 02070987, Львівський національний університет імені Івана Франка м. Львів,
Нежитлове приміщення № 12 в будівлі навчального корпусу юридичного Інформація м. Львів, вул. Сі25,1
493 260,00
і науки України
вул. Університетська,1, тел. (032) 261-60-48
факультету
відсутня
чових Стрільців,14
станом на 31.03.2018
2 Міністерство інфра- 33073442, Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицько- Нежитлові приміщення (кімн. № 16, № 17) на 1-му поверсі нежитлової
Інформація м. Львів, вул. Лю19,2
310 669,00
структури України го», 79000, м. Львів, аеропорт ЦА, тел. (032) 229-82-16
будівлі під літ. «РII-1» – адміністративна будівля ВДСП і АБ
відсутня
бінська, 168
станом на 31.05.2018

№
з/п

3

Назва органу
управління

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

Міністерство освіти 00492990, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
і науки України
імені С. З. Гжицького, 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 50, тел. 260-28-89

найменування

Частина вбудованого нежитлового приміщення на 1-му поверсі навчаль- Інформація м. Львів, вул. Пеного корпусу БТФ та частина на 2-му поверсі навчального корпусу БТФ
відсутня
карська, 50

10,0

172 370,00
станом на 31.03.2018

максимально можмета використання
ливий строк оренди
2 роки 364 дні
Розміщення трансформаторних підстанцій (інше
використання)
2 роки 11 місяців Розміщення офіса
2 роки 364 дні

Розміщення торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

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

23 липня 2018 року

№ 59 (1183)

3

відомості
приватизації

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ 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)

найменування

реєстровий номер майна

1 Міністерство оборони України

33689922, філія Одеське управління військової торгівлі «Концерн «Військторгсервіс», 65063, м. Одеса, вул. Армійська, 10а

Нежитлові приміщення першого поверху будівлі магазину «Промтоварний» (літ. А-А1)

2 Міністерство освіти
і науки України
3 Державна служба
статистики
4 Державне агентство водних ресурсів України
5 Міністерство освіти
і науки України

02125473, Південноукраїнський національний педагогічний університет, 65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26
02361819, Головне управління статистики в Одеській області,
65026, м. Одеса, вул. Польська, 20а
01034082, Жовківське управління водного господарства, 80300,
Львівська обл., м. Жовкла, вул. С. Петлюри, 56

Частина нежитлового приміщення учбового
–
корпусу № 8
Нежитлове приміщення (№ 38) на першому
02361819.1.АААДЕЖ111
поверсі 4-поверхової адміністративної будівлі
Будинок відпочинку, вбиральня, пожежний
01034082.2.АААББЛ788;
резервуар, ворота, огорожа, хвіртка
01034082.2.ЦЖСУБВ001;
01034082.2.АААББЛ792
Нежитлове приміщення першого поверху при–
будови до будівлі гуртожитку № 1

0493008, Одеський державний аграрний університет, 65012,
м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 13

–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Одеська обл., Лиманський р-н,
23,1
136 991,00
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів телекомунікацій, які надають послуги телефонносмт Чорноморське, вул. Гвардійго зв’язку та доступу до Інтернету, без присутності обслуговуючого персоналу
ська, 36/50
м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 4
2,0
26 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення платіжного термінала
місцезнаходження

Одеська обл., м. Ізмаїл, просп.
Миру, 23
Одеська обл., Білгород-Дністровський
р-н, смт Затока (район «Сонячний»)
м. Одеса, вул. Семінарська, 9

15,9

89 524,00

2 роки 11 місяців

Розміщення офіса

174,8;
7,0

1 014 000,00

49 років

Розміщення ідеальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи

13,6

169 377,00

2 роки 11 місяців

Розміщення суб’єкта господарювання, який надає побутові послуги населенню (ремонт одягу)

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, РВ ФДМУ по Одеській 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».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№ Назва органу управз/п
ління

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

1 Міністерство юстиції 08564280, Державна установа «Кременчуцька виховна колонія», вул. Лікаря О. БогаєвУкраїни
ського, 10/30, м. Кременчук, Полтавська обл., тел. (0536) 73-15-17
2 Міністерство освіти
і науки України
3 Міністерство освіти
і науки України

02071100, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка,
просп. Першотравневий, 24, м. Полтава, тел. (0532) 56-98-94
00493014, Полтавська державна аграрна академія, вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава,
тел. (0532) 50-02-73

4 Державна служба
статистики України
5 Міністерство освіти
і науки України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неплоща, м2 залежною оцінкою, грн
Частина нежитлового приміщення в будівлі 08564280.1.МОДССИ046
вул. Лікаря О. Богаєвсько124,1
163 000,00
виробничого корпусу
го, 10/30, м.Кременчук,
Полтавська обл.
Нежитлове приміщення (кімн. 102)
02071100.1.ЮУЧПКХ035
Інститутський проріз, 24,
18,6
149 500,00
м. Полтава
Частина нежитлового приміщення 3-го поверху 00493014.1.БЕШСНП7006; вул. Г. Сковороди, 1/3,
1 709,5
1 056 900,00;
учбового корпусу № 3 аудиторії № 330 площею 00493014.1.БЕШСНП7040 м. Полтава
721 000,00
113,5 м2; майданчик площею 1 596,0 м2
Нежитлове приміщення
02361892.1.АААДЕЖ159
вул. Мільйонна, 17, м. Ко11,0
41 700,00
беляки, Полтавська обл.
Частина нежитлового приміщення навчаль- 02071100.2.ШРБУАУ110
вул. Гоголя, 146, м. Мир12,1
64 100,00
ного корпусу № 2
город, Полтавська обл.
найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

максимально можмета використання
ливий строк оренди
2 роки 11 місяців Розміщення виробничих приміщень
2 роки 11 місяців
2 роки 11 місяців

Організування конгресів і торговельних виставок без здійснення торгівлі
Проведення занять практичного водіння на площі 113,5 м2 та
початкове навчання водінню транспортними засобами на площі 1 596,0 м2 (погодинно згідно з графіками використання)
Розміщення офіса

02361892, Головне управління статистики у Полтавській області, вул. Пушкіна, 103,
2 роки 11 місяців
м. Полтава, тел.: (0532) 60-94-80, 50-07-56
37829171, Миргородський художньо-промисловий коледж імені М. В. Гоголя Полтав2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу канцтоварів
ського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, вул. Гоголя, 146,
м. Миргород, Полтавська обл., тел. (05355) 4-64-26
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про
оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державна судова адміні26261092, Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Чер- Частина приміщення 2-го поверху чоти26261092.1.АААИГБ293
вул. Гоголя, 316,
4,0
20 400,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих
страція України
каській області, вул. Гоголя, 316, м. Черкаси, тел. (0472) 37-33-41
риповерхової адмінбудівлі
м. Черкаси
товарів, крім товарів підакцизної групи
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 316, м. Черкаси, РВ ФДМУ по Черкаській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ по м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
2
номер майна
площа, м
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти 01132330, Національний авіаційний університет, 03058, м. Київ,
Нерухоме майно – частина даху їдальні
–
м. Київ, просп. Космо25,0
476 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів (3,0 м2) та чотирьох антен (22,0 м2) оператора телекомунікацій, який
і науки України
просп. Космонавта Комарова, 1, тел. (044) 497-51-51
навта Комарова, 1
станом на 30.04.2018
надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку
2 Міністерство освіти 01132330, Національний авіаційний університет, 03058, м. Київ,
Нерухоме майно – частина даху їдальні
–
м. Київ, просп. Космо9,0
303 043,00
1 рік
Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій (8,0 м2 – для розміщення
і науки України
просп. Космонавта Комарова, 1, тел. (044) 497-51-51
навта Комарова, 1
станом на 30.04.2018
2 трубостійок з антенно-фідерними пристроями та 1,0 м2 – для роміщення шафи з обладнанням),
який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку
3 Міністерство еконо- 16286441, Державне підприємство «Поліграфічний комбінат «Украї- Нерухоме майно – нежитлові приміщен–
м. Київ, вул. Дегтярів69,9
1 161 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення офісних приміщень
мічного розвитку і на» по виготовленню цінних паперів», 04119, м. Київ, вул. Дегтярів- ня в редакційно-видавничому корпусі
ська, 38-44
станом на 31.05.2018
торгівлі України
ська, 38-44, тел. (044) 481-03-54
4 Міністерство освіти 01132330, Національний авіаційний університет, 03058, м. Київ,
Нерухоме майно – нежитлові приміщен–
03058, м. Київ,
54,0
929 700,00
1 рік
Розміщення перукарні
і науки України
просп. Космонавта Комарова, 1 тел. 497-51-51, факс 408-30-27
ня на 1-му поверсі гуртожитку № 5
вул. Борщагівська, 193
станом на 30.04.2018
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про
оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».
№ Назва органу управз/п
ління

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

найменування

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Волинська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності

 1. Найменування об’єкта оцінки: частина аудиторно-лабораторного корпусу
№ 2 площею 96,2 м2, що знаходиться за адресою: 43021, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Потапова, 9 та обліковується на балансі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43021, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Потапова, 9. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди.
Телефон: (0332) 24-80-24. Телефакс: (0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 1,3105 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної
ділянки: м. Луцьк, вул. Потапова,9. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адміністративних та житлових будівель. Правовий режим земельної ділянки:
право постійного користування землею. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
29206554,66 грн станом на 25.01.2017. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.07.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,145 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини будівель – адміністративна. Особа – платник робіт з оцінки – ФОП Покора І. О.
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина навчально-бібліотечного корпусу
№ 8 площею 4,0 м2, що знаходиться за адресою: 43021, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Винниченка, 30а та обліковується на балансі Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43021, Волинська
обл., м. Луцьк, вул. Винниченка, 30а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення
договору оренди. Телефон: (0332) 24-80-24. Телефакс: (0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 1,5664 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце
розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Винниченка, 30а. Цільове призначення
земельної ділянки: для обслуговування адміністративних та житлових будівель. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування землею. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: 12218391,09 грн станом на 25.01.2017. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): орієнтовно на 31.07.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки – 2,145 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини будівель – для розміщення банкоматів, автоматів з розливу
напоїв, інших автоматів. Особа – платник робіт з оцінки – ФОП Покора І. О.
 3. Найменування об’єкта оцінки: частина аудиторно-лабораторного корпусу
№ 2 площею 4,0 м2, що знаходиться за адресою: 43021, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Потапова, 9 та обліковується на балансі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43021, Волинська
обл., м. Луцьк, вул. Потапова, 9. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон: (0332) 24-80-24. Телефакс: (0332) 24-34-77. Розмір земельної
ділянки, усього: 1,3105 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Потапова, 9. Цільове призначення земельної
ділянки: для обслуговування адміністративних та житлових будівель. Правовий режим
земельної ділянки: право постійного користування землею. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 29206554,66 грн станом на 25.01.2017. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
орієнтовно на 31.07.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,145 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини будівель – для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв,
інших автоматів. Особа – платник робіт з оцінки – ФОП Покора І. О.
 4. Найменування об’єкта оцінки: частина навчального корпусу № 1 площею
4,0 м2, що знаходиться за адресою: 43021, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Винниченка,
30 та обліковується на балансі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43021, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Винниченка,30. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон: (0332) 24-80-24. Телефакс: (0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки,
усього: 1,5664 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування
земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Винниченка, 30. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адміністративних та житлових будівель. Правовий режим
земельної ділянки: право постійного користування землею. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 12218391,09 грн станом на 25.01.2017. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
орієнтовно на 31.07.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,145 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини будівель – для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв,
інших автоматів. Особа – платник робіт з оцінки – ФОП Покора І. О.
 5. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення корпусу № 3 площею
130,5 м2, що знаходиться за адресою: 45403, Волинська обл., м. Нововолинськ,
вул. Шахтарська, 12 та обліковується на балансі Державного вищого навчального
закладу «Нововолинський електромеханічний коледж». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 45403, Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська,12. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку роз-
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міру орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон: (0332) 24-80-24.
Телефакс: (0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 8358 м2 (пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Нововолинськ,
вул. Шахтарська, 16. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування
учбових та господарських приміщень. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: 2128629,91 грн станом на 07.02.2017. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на
31.07.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,145
тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини
будівель – адміністративна, торгівельно-адміністративна. Особа – платник робіт з
оцінки – ТзОВ «Бізнес Інтернет Центр».
 6. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення келій колишнього монастиря бернардинів (літер А-3) площею 606,3 м2, що знаходиться за адресою:
43025, Волинська обл., м. Луцьк, просп. Волі, 2 та обліковується на балансі Управління
Волинської єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, просп. Волі, 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон: (0332) 24-80-24.
Телефакс: (0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 1,4097 га (пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Градний Узвіз,1. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування комплексу
Свято-Троїцького кафедрального собору. Правовий режим земельної ділянки: право
постійного користування земельною ділянкою. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на
30.06.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,145
тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини
будівель – пам’ятка архітектури. Особа – платник робіт з оцінки – Волинська обласна
бібліотека для юнацтва.
 7. Найменування об’єкта оцінки: частина першого поверху адміністративної будівлі (А-5) площею 32,9 м2, за адресою: 45701, Волинська обл., м. Горохів,
вул. Незалежності, 2 та обліковується на балансі Головного управління статистики у Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45701, Волинська обл.,
м. Горохів, вул. Незалежності, 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення
договору оренди. Телефон: (0332) 24-80-24. Телефакс: (0332) 24-34-77. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): орієнтовно на 31.07.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 2,145 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме
майно – приміщення, частини будівель – адміністративна. Особа – платник робіт з
оцінки – ФОП Шевченко Я. В.
 8. Найменування об’єкта оцінки: частина навчального корпусу № 7 площею
3,0 м2, що знаходиться за адресою: 43021, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Винниченка,
28 та обліковується на балансі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43021, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Винниченка, 28. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди.
Телефон: (0332) 24-80-24. Телефакс: (0332) 24-34-77. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.07.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,145 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення,
частини будівель – для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших
автоматів. Особа – платник робіт з оцінки – ФОП Покора І. О.
 9. Найменування об’єкта оцінки: готель «Світязь» загальною площею
7 896,4 м2 за адресою: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Набережна, 4, обліковується на балансі Державного підприємства «Управління справами Фонду державного
майна України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43025, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Набережна, 4. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон: (0332) 24-80-24. Телефакс: (0332) 24-34-77. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на
31.07.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,2 тис.
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – окрема будівля від 5000 м2
до 12000 м2 – нерухомість готельного, рекреаційного та санітарно-курортного призначення. Особа – платник робіт з оцінки – ТзОВ «ПРИКАРПАТТЯ-ГОТЕЛЬ-СЕРВІС».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду
державного майна України від 16.01.2018 року № 47) (далі – Положення).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно
до Положення застосовується Регіональним відділення ФДМУ по Волинській області, у разі якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки суб’єкта оцінки менша
200 (двісті) тис. грн.
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію, в запечатаному конверті
по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) конкурсну пропозицію, яка подається в запечатаному окремому конверті та має
містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які
сплачує претендент згідно із законодавством, а також строк виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів;
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до
Положення). У разі відсутності досвіду та (або) відсутності хоча б одного з документів,
що підтверджують цей досвід (зокрема, подані копії документів є нечитабельними),
бали за відповідними критеріями не зараховуються;
3) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі: недостовірності, невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання; перевищення очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Волинській області (43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9).
Конкурсна комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група з опрацювання документів претендента знаходяться за адресою: м. Луцьк, Київський майдан,
9, каб.801. телефон: (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
У разі якщо дата конкурсу припадає на вихідний, святковий або інший неробочий
день, то конкурс відбудеться в перший за ним робочий день.
Конкурсну документацію необхідно подати до сектору організаційно-адмініст
ративного забезпечення Регіонального відділення ФДМУ по Волинській області
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої дати проведення конкурсу (включно).

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: об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво
банно-прального комбінату. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл.,
Андрушівський р-н, с. Івниця, вул. Садова, 32. Балансоутримувач: відсутній. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для приватизації шляхом
продажу на електронному аукціоні.
Кількість об’єктів – 4 об’єкти незавершеного будівництва (будівля банно-прального
комбінату, будівля, пожежні резервуари – 2 шт., ступінь будівельної готовності – 66%).
Дата оцінки: 31.07.2018.
Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області. Очікувана
найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 9500,00 грн. Подібні для
об’єкта оцінки об’єкти – об’єкти незавершеного будівництва.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018
року за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які діють на підставі чинного сертифіката 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 у конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається із:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також
строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг
з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) 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); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності; інформація про претендента.

23 липня 2018 року
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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 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 10 календарних днів.
Суб’єкт оціночної діяльності забезпечує виготовлення кошторисної документації
на об’єкт приватизації – об’єкт незавершеного будівництва.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів шляхом поштового відправлення на адресу: м Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 або
до приймальні Регіонального відділення Фонду державного майна України по Житомирській області (каб. 401) за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно) до 15.00. На конверті необхідно 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 конкурсну документацію.
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. С. Ріхтера, 20 (тел.: (0412) 420-418).

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

 Назва об’єкта оцінки: частина даху двоповерхового виробничого корпусу
літ. Г площею 28,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Гагаріна, 8.
Балансоутримувач: ДНЗ «Ужгородський центр професійно-технічної освіти».
Мета проведення незалежної оцінки: для продовження договору оренди. Телефон
замовника конкурсу: (0312) 613883. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018.
Подібними до об’єкта оцінки є: споруди, передавальні пристрої, конструктивні
частини будівель, призначені для їх розміщення.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2400 грн.
Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу
Фонду державного майна від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (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 у 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 3 – 5 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції – пропозиції учасника конкурсу щодо вартості надання
послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також
строку їх виконання робіт (у календарних днях), запечатаної в окремому конверті;
підтвердних документів – заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності за встановленою формою (додаток 4), інформація про претендента (додаток 5); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із
заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна (додаток 3).
Місцезнаходження комісії та робочої групи: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька,
60, телефон для довідок (0312) 613883.
На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті до служби діловодства РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород,
вул. Собранецька, 60 (каб. 313) до 17.00 01 серпня 2018 року (включно).
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса:
м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) 07 серпня 2018 року.

Кіровоградська область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єкта малої приватизації

 Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – 108-квартирний
житловий будинок. Найменування балансоутримувача: товариство з обмеженою
відповідальністю «Спеціальне конструктурсько-технологічне бюро «Калькулятор» (код
ЄДРПОУ 13752995). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Новогеоргіївська, 48.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу: (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу: (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу:
kropyvnytskyi@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, – відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2018.
Площа земельної ділянки: –. Місце розташування земельної ділянки: –.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт
з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Кіровоградській області.
Подібними об’єктами є об’єкти незавершеного будівництва. Очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання
переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна, становить 2,5 тис. грн.
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду
державного майна України від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650, застосовується Фондом державного майна
України якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша за
встановлену в абзаці другому частини першої статті 2 Закону України «Про публічні
закупівлі».
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсів) викладені у
пунктах 5-10 розділу ІІ 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 3 – 5 до Положення формами.
Регіональним відділенням будуть розглядатися пропозиції де строк виконання
робіт не перевищує 5 днів після отримання у повному обсязі необхідної документації
та інформації про об’єкт оцінки
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті у кімнату 801 Регіо
нального відділення ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кропивницький,
вул. Глинки, 2 до 06.08.2018 включно у робочий час до 17.15. На конверті необхідно
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та
назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву. Телефони для довідок (0522)
33-32-38, 33-24-00.
Конкурс відбудеться 10 серпня 2018 року о 9.00 у Регіональному відділенні ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кропивницький,
вул. Глинки, 2, кімн. 708.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: одноповерхова адміністративна будівля з коморою
(літ. А, Б) загальною площею 124,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Роздільнянський р-н, м. Роздільна, вул. Садова, 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу 048-731-50-28, телефакс замовника конкурсу 048-731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю, –
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – липень-серпень, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Одеський селекційний приватний інститут»

23 липня 2018 року

(код ЄДРПОУ 39189182); тел. 0504922003, 0677900603.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 1-го поверху навчального корпусу № 4 загальною площею 23,6 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеський державний аграрний університет. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, пров. Матросова, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу 048-731-50-28, телефакс замовника конкурсу 048-73150-29, електронна адреса замовника конкурсу odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – липеньсерпень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Олег Володимирович
(код ЄДРПОУ 2481100074); тел. 050-316-70-26.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина холу 1-го поверху спорткомплексу загальною площею 8,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Національний
університет «Одеська морська академія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Маловського, 10. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу 048-731-50-28, телефакс замовника конкурсу 048-731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – липень-серпень,
інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Колесникова Ольга Миколаївна
(код ЄДРПОУ 2504719826); тел. 097-402-78-40.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове напівпідвальне приміщення 4-поверхо
вої будівлі інституту загальною площею 18 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДП Регіональний проектно-вишукувальний інститут «Укрпівдендіпро
водгосп». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип (Гайдара), 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
048-731-50-28, телефакс замовника конкурсу 048-731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно
з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – липень-серпень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Обмок Юрій Олегович (код ЄДРПОУ
3478506916); тел. 093-63-02-979.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 109 в будинку АПК загальною площею 9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Адміністрація морських портів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Андрієвського, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу 048-731-50-28, телефакс замовника конкурсу 048-731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – липень-серпень,
інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Логан Логістік» (код ЄДРПОУ
38477653); тел. 093-82-33-732, 067-55-99-270, 098-71-77-419.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 5 в будівлі майстерні (літ.
«М») загальною площею 143 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
ДП Міністерства оборони України «Одеський завод будівельних матеріалів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Хімічна, 35. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу 048-731-50-28, телефакс замовника конкурсу
048-731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
липень-серпень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Алекс Полімербуд» (код ЄДРПОУ 37873461); тел. Світлана Іванівна, тел. 096-526-14-87.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на першому поверсі будівлі ЦПУ загальною площею 40,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП «Морський торговельний порт «Южний». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Южний, вул. Берегова, 13. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу 048-731-50-28, телефакс замовника конкурсу
048-731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – липень-серпень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Матеріали,
сертифікація, інспекція» (код ЄДРПОУ 41371419); тел. 093-80-87-494.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 301 в будинку «корпус
№ 2 з теплопунктом» (інв. № 060382) загальною площею 15,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Адміністрація морських портів України» Одеська філія. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Андрієвського,
2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
048-731-50-28, телефакс замовника конкурсу 048-731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно
з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – липень-серпень, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «ЛОГАН ЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 38477653);
тел. 067-55-99-270, 093-82-33-732.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове службове приміщення загальною
площею 66,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чорноморське
об’єднане управління Пенсійного фонду України в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., смт Овідіополь, вул. Горького, 3. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу 048-731-50-28, телефакс
замовника конкурсу 048-731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу odesa@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – липень-серпень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України
в Одеській області (код ЄДРПОУ 41322052); тел. 753-11-12.
 10. Назва об’єкта оцінки: будівлі та споруди загальною площею 0 м2. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП МТП «Чорноморськ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 24, 39, 41.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу 048-731-50-28,
телефакс замовника конкурсу 048-731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – липень-серпень, інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ТОВ «БОКОНТІ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39880732); тел. 729-78-40.
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 3-го поверху чотириповерхової будівлі загальною площею 159,39 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Державний регіональний проектно-вишукувальний інститут «УКРПІВДЕНДІПРОВОДГОСП». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Гайдара,
13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
048-731-50-28, телефакс замовника конкурсу 048-731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно
з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – липень-серпень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «СТРОЙСПЕЦТЕХНІКА» (код ЄДРПОУ 39111320);
тел. 767-27-37, 067-486-88-06.
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (три кабінети) будівлі загальною площею 30,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне
територіальне управління юстиції в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська область, м. Балта, вул. 30-років Перемоги, 24. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу 048-731-50-28, телефакс замовника
конкурсу 048-731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу odesa@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – липень-серпень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Балтська
міська рада Одеської області (код ЄДРПОУ 4056954); тел. 904866) 2-30-96.
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 8, 9, 10 загальною площею 106,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ізмаїльська філія ДП
АМПУ. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Портова, 16. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу 048-731-50-28,
телефакс замовника конкурсу 048-731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – липень-серпень, інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ТОВ «СЕРВІСПОРТ» (код ЄДРПОУ 41534040); тел. 067-481-88-50.
 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення другого поверху портофлоту літ. «Б» загальною площею 54,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1/4. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу 048-731-50-28, телефакс замовника конкурсу
048-731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – липень-серпень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «СЕРВІС
СМАКУ» (код ЄДРПОУ 42067612); тел. 098-382-92-97.
 15. Назва об’єкта оцінки: бункер для переробки зернових на причалі № 5
загальною площею 76,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП
«Білгород-Дністровський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу 048-731-50-28, телефакс
замовника конкурсу 048-731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу odesa@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – липень-серпень, інформація про особу – платника робіт
з оцінки: ПП «СВ» (код ЄДРПОУ 13922572); тел. 703-75-99, 094-956-05-99.
 16. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення (кабінет) в будівлі блоку
службово-побутових приміщень 2-го району вантажного термінала загальною
площею 33,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Ренійськи
морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл.,
м. Рені, вул. Дунайська, 188. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу 048-731-50-28, телефакс замовника конкурсу 048-731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять дер-

жавну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – липеньсерпень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПП «ТРАНС-ЕКСПО» (код
ЄДРПОУ 35992678); тел. 33-87-52.
 17. Назва об’єкта оцінки: бетонний майданчик на території внутрішньооб’єктних доріг та площадок, із зовнішніми газоходами ділянка, ділянка споруди димової труби з зовнішніми газоходами, загальною площею 47,58 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП МТП Южний. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу 048-731-50-28, телефакс замовника
конкурсу 048-731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу odesa@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – липень-серпень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ
«ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937); тел. 050-316-23-33.
 18. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення, розташованого
при вході до будівлі адміністративно-побутового будинку, загальною площею
2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП МТП «Чорноморськ».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м, Чорноморськ, с. Бурлача Балка,
вул. Північна, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу 048-731-50-28, телефакс замовника конкурсу 048-731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – липень-серпень,
інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «АЙС ТЕРМ» (код ЄДРПОУ
37089346); тел. 743-97-04.
 19. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення адміністративної будівлі
загальною площею 394,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Білго
род-Дністровський міськрайонний центр зайнятості. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Пушкіна, 32. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу 048-731-50-28, телефакс замовника
конкурсу 048-731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу odesa@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – липень-серпень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Баранов
Михайло Михайлович (код ЄДРПОУ 2847306617); тел. 067-485-01-30 (Наталія).
 20. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху будівлі гуртожитку загальною площею 3,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська держана академія будівництва та архітектури. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 138. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
пролонгації договору оренди Телефон замовника конкурсу 048-731-50-28, телефакс
замовника конкурсу 048-731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу odesa@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – липень-серпень, інформація про особу – платника робіт
з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «Автоматизація та телемоніторинг» (код ЄДРПОУ 41244650); тел.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31 грудня 2015 року № 2075 (у редакції
наказу Фонду державного майна України від 16 січня 2018 року № 47).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії з конкурсного
відбору, викладений в пункті 6 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі ІІ Положення.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти: ознаки подібності по всіх об’єктах
наведені у № за порядком 4 строки додатка № 2 до Положення.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна по
об’єкту оцінки № 10 вище 83160 гривень комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна по
решті об’єктів оцінки вище 6630 гривень комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи
(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 07.08.2018. На
конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний
відбір. Місцезнаходження комісії та робочої групи: 65012 м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15. Телефони для довідок (048) 731-50-39, 731-50-28, 731-50-29.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні ФДМУ по Одеській
області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503) 10.08.2018
об 11.00.

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: склад неопалюваний КЕС (за ГП літ. М1) площа 211,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: пров. Курортний, 44, смт Нові Санжари, Полтавська область. Балансоутримувач: Медичний центр «Нові Санжари» Національної гвардії Украї
ни. Мета оцінки: визначення ринкової вартості майна для передачі в оренду. Запла
нована дата оцінки: 31.07.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі
необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник та платник
виконаних робіт: Медичний центр «Нові Санжари» Національної гвардії України.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 01.07.2018:
8,6 тис. грн.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
 2. Назва об’єкта: нежитлові приміщення (частина адміністративного будинку А-1, А-3, А-4) загальною площею 120,21 м2. Місцезнаходження об’єкта:
вул. Пушкіна, 83 м. Полтава. Балансоутримувач: Головне управління Національної
поліції в Полтавській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою
укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.07.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів
(у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт:
Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП
Цьома А. Ю.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові
ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 3. Назва об’єкта: частина покриття з бетонних плит та асфальту площею
179,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Цілиноградська, 8, м. Кременчук, Полтавська область. Балансоутримувач: Кременчуцьке міжрайонне управління водного
господарства.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.07.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі
необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: Регіональне
відділення ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Рева В. А.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: споруди, зокрема аналогічного функціонального призначення. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для їх розміщення.
 4. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 47,2 м2. Місцезнаходження
об’єкта: вул. Сумська, 2, м. Зіньків, Полтавська область. Балансоутримувач: УДКСУ у
Зіньківському районі Полтавської області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору
оренди. Запланована дата оцінки: 31.07.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних
днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт:
ФОП Даценко Ю. М.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові
ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 5. Назва об’єкта: частини нежитлового приміщення площею 1 210,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Гоголя, 25, м. Полтава. Балансоутримувач: Державний проектний інститут містобудування «Міськбудпроект».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору
оренди. Запланована дата оцінки: 31.07.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних
днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт:
ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «СЕН».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові
ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 6. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 82,9 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Європейська, 4, м. Полтава. Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України (в оперативному упрапвлінні Головного управління
Державної фіскальної служби України у Полтавській області).
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору
оренди. Запланована дата оцінки: 31.07.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних
днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт:
Підприємство профспілки «Елата».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові
ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 7. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 15,2 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Горького, 52, смт Нова Галещина, Козельщинський р-н, Полтавська
область. Балансоутримувач: Казенне підприємство «Південукргеологія».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору
оренди. Запланована дата оцінки: 31.07.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних
днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт:
ПрАТ «Київстар».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові
ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
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8. Назва об’єкта: гаражні бокси площею 119,6 м2. Місцезнаходження об’єкта:

проспект Полтавський, 36а, м. Кременчук, Полтавська область. Балансоутримувач: ДЗ
«Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору
оренди. Запланована дата оцінки: 31.07.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних
днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт:
ТОВ «Таксі Комфот».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
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 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників
конкурсу, передбаченим розділом ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання
містяться у І, ІІ, ІІІ розділі Положення 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 формами, встановленими в додатках 3 – 5 до Положення.
У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеного
Фондом державного майна України від 17.04.2018 № 10-59-7687, 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), – 2 500,00 грн. Зазначена 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 Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Полтавській області за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна),
1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415) до 02.08.2018 включно.
Конкурси відбудуться у Регіональному відділенні ФДМУ по Полтавській області 08.08.2018 о 10.00 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 відборусуб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів

 1. Найменування об’єкта оцінки: будівля контори лісництва площею 83,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Рудка, вул. Шкільна, 17. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу: (0362)
26-79-91. Телефакс замовника конкурсу: (0362) 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: ДП «Рафалівське
лісове господарство». Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів): 1 будівля. Розмір статутного капіталу (власного капіталу)
господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість
основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок):
інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки: 3 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема,
порівняльної площі та за функціональним призначенням.
 2. Найменування об’єкта оцінки: будівля контори лісництва площею
146,1 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Озерці, вул. Піщана, 3. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника
конкурсу: (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу: (0362) 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: ДП
«Рафалівське лісове господарство». Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): 1 будівля. Розмір статутного капіталу (власного
капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки
(ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація
відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки: 3 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі,
зокрема, порівняльної площі та за функціональним призначенням.
 3. Найменування об’єкта оцінки: будівля кордону площею 141,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Полиці, вул. Б. Хмельницького, 48а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника
конкурсу: (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу: (0362) 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: ДП
«Рафалівське лісове господарство». Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): 1 будівля. Розмір статутного капіталу (власного
капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки
(ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація
відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки: 3 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі,
зокрема, порівняльної площі та за функціональним призначенням.
 4. Найменування об’єкта оцінки: будівля контори лісництва площею
151,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Стара Рафалівка, вул. Хлібороб, 18.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу: (0362) 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: ДП «Рафалівське лісове господарство». Основні види продукції (послуг), що
виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 будівля. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова
залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної
ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки
(ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація
відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки: 3 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі,
зокрема, порівняльної площі та за функціональним призначенням.
 5. Найменування об’єкта оцінки: будівля кордону площею 161,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Рівненська обл.,
Володимирецький р-н, с. Сопачів, вул. Нова, 11. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу: (0362) 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: ДП «Рафалівське лісове господарство». Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів): 1 будівля. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація
відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що
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містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.07.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3 500
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняльної площі та
за функціональним призначенням.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних документів, які подаються
на розгляд комісії, викладені у розділі ІІ, ІІІ Положення.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті, на якому
слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта
оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду державного майна
України по Рівненській області о 9.00 через 14 днів після публікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до структурного підрозділу з діловодства РВ ФДМУ по Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77
за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу включно до 16.00.
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
для проведення незалежної оцінки об’єктів

 1. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – нежитлова будівля гаражі загальною площею 153,81 м2, що перебуває на балансі Відділу агропромислового розвитку
Чортківської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 04058427). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Тернопільська область, м. Чортків, вул. Олеся Гончара, 21б.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта малої приватизації з
метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: Регіональне
відділення ФДМУ по Тернопільській області.
Первісна вартість об’єкта оцінки станом на 30.06.2018: 4231,00 грн.; знос 100% –
4231,00 грн; залишкова: 0,00 грн. Розмір земельної ділянки, усього: 0,0500 га. Місце
розташування земельної ділянки: Тернопільська обл., м. Чортків, вул. Олеся Гончара, 21б. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування
будівель органів державної влади та місцевого самоврядування. Правовий режим
земельної ділянки: постійне користування. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): – 31.07.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – нежитлова будівля хлораторної
загальною площею 67,3 м2, яка не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Бучацький
цукровий завод» (код ЄДРПОУ 00373059) в процесі приватизації, але перебуває на
його балансі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 48400, Тернопільська область, м. Бучач, вул. Тичини, 3«Х». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
малої приватизації з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з
оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області.
Залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 30.06.2018: 0,00 грн. Розмір земельної ділянки, усього: –. Місце розташування земельної ділянки: –. Цільове призначення
земельної ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): – 31.07.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: будівля складу ЦО № 1 загальною площею 944,8 м2
з добудовою складу № 1 загальною площею 128,4 м2; будівля складу ЦО № 2 загальною площею 1282,3 м2; прохідна під літерою «В» загальною площею 13 м2;
пожежний резервуар під літерою «Г» загальною площею 32,9 м2; пожежний
резервуар під літерою «Д» загальною площею 32,9 м2; площадка № 1 та огорожа № 2, що перебувають на балансі Управління з питань цивільного захисту населення
Тернопільської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 14373153). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Тернопільська область, Підволочиський район, м. Скалат,
вул. Грушевського, 88. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
малої приватизації з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з
оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): будівлі – 4, споруди – 3, інше – 1. Залишкова вартість об’єкта оцінки
станом на 30.06.2018: 149050,00 грн (в тому числі 2 будівлі, 3 споруди та 1 інше майно
мають залишкову вартість – 0,00 грн). Розмір земельної ділянки, усього: 0,9751 га.
Місце розташування земельної ділянки: Тернопільська обл., Підволочиський район,
м. Скалат, вул. Грушевського, 88. Цільове призначення земельної ділянки: 03.14 Для
розміщення та постійної діяльності органів і підрозділів ДСНС. Правовий режим земельної ділянки: постійне користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): – 31.07.2018.
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 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі –
Положення) та з урахуванням умов цієї інформації.
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 1.1 в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ 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 3 – 5 до Положення формами.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них), та наявність
особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача, який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними
документами: копією договору (копіями договорів) про надання послуг з оцінки разом
з копією акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість
об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в
органі приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою
саморегулівної організації оцінювачів, завірених печаткою претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця з оцінки об’єктів 1, 2, – 3000,00 грн; об’єкта
3 – 8000,00 грн. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються
претендентом згідно із законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки об’єктів 1, 2, 3 не повинен перевищувати 10 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки 1, 2 є нерухоме майно – окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням: виробнича,
виробничо-складська або складська нерухомість, подібними до об’єкта оцінки 3 –
нерухоме майно – комплекс будівель і споруд виробничої, виробничо-складської та
складської нерухомості.
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 Тернопільській області за адресою:
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00 через 14
днів після дати опублікування цієї інформації. Телефон для довідок: (0352)
25-04-87.
Документи на участь в конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Тернопільській області
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604 за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11. Телефон для довідок:
(0352) 25-04-87.

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: об’єкт малої приватизації державної власності – «Будівля профілакторію», що знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 169. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: РВ ФДМУ
в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Мета проведення незалежної оцінки –
визначення ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами
(наказ РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі від 11.07.2018 № 337).
Запланована дата оцінки 31.07.2018.
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів
оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до Положення: окремі будівлі
адміністративного призначення.
 2. Об’єкт: вбудовані приміщення загальною площею 84,6 м2 на першому
поверсі головного навчального корпусу, що перебуває на балансі ДВНЗ «Херсон-

ський державний аграрний університет», за адресою: м. Херсон, вул. Стрітенська,
23. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник:
ПВКФ «Ланда». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Запланована дата
оцінки 31.07.2018.
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів
оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до Положення: приміщення
для розміщення об’єктів мобільного харчування.
 3. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 22,5 м2
на першому поверсі дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 3, що перебуває
на балансі Херсонського державного університету, за адресою: м. Херсон, вул. Університетська, 2. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі.
Платник: ФОП Горб Анатолій Леонідович. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору
оренди. Запланована дата оцінки 31.07.2018.
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів
оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до Положення: приміщення
адміністративного призначення.
 4. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 100,2 м2
на другому поверсі навчального корпусу, що перебуває на балансі Державного
вищого навчального закладу «Херсонське морехідне училище рибної промисловості»,
за адресою: м. Херсон, вул. Грецька, 55. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ПП «Херсонський морський тренажерний центр
«МАРІН ПРО СЕРВІС». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки 31.07.2018.
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів
оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до Положення: приміщення
адміністративного призначення.
 5. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 10,4 м2
на цокольному поверсі (під сходовим маршем) у навчальному корпусі № 1,
що перебуває на балансі Херсонської державної морської академії, за адресою:
м. Херсон, просп. Ушакова, 20. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м.
Севастополі. Платник: ФОП Жмак Тетяна Олександрівна. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні
договору оренди. Запланована дата оцінки 31.07.2018.
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів
оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до Положення: приміщення
для розміщення об’єктів мобільного харчування.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів
максимальна ціна надання послуг з оцінки, яка може бути запропонована учасником
конкурсу у конкурсній пропозиції, становить не більше ніж: для окремо розташованої
будівлі – 4,5 тис. грн; для об’єктів нерухомого майна (вбудованих нежитлових приміщень, частин приміщень тощо) – 2,4 тис. грн.
Для участі у 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 (в редакції
наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47):
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (додаток 4); 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 5); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, з урахуванням усіх податків, які сплачує
претендент, та строку виконання робіт (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті (не більше 5 днів); документи щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів
(загальний стаж професійної діяльності з оцінки майна не менше ніж 3 роки, наявність
кваліфікаційного свідоцтва за напрямом оцінки «Оцінка об’єктів в матеріальній формі»,
спеціалізація «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі
земельних ділянок, та майнових прав на них»), які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3).
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 у 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-й годині
через 18 днів після опублікування цієї інформації, телефон для довідок (0552)
22-44-44.

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

1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1.1. Назва об’єкта оцінки: асфальтове покриття навчальних елементів:
«Габаритний тунель» площею 63 м2, «Дворик» площею 81,0 м2, «Вісімка» площею
43,0 м2, «Змійка» площею 130 м2, «Пагорб» площею 24,0 м2, «Косогір» площею 150,0 м2,
«Нерегульований залізничний переїзд» площею 60,0 м2, «Регульоване перехрестя»
площею 360,0 м2, дорога до навчальних елементів площею 4 000,0 м2, загальною
площею 4911,00 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний
навчальний заклад «Городищенський професійний ліцей». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Переяслівська, 1, м. Городище, Черкаська область. Платник робіт з оцінки:
Городищенський районний спортивно-технічний клуб Товариства сприяння обороні
України. Дата оцінки: 31.07.2018.
2. 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.
 2.1. Назва об’єкта оцінки: частина підвальних приміщень адмінбудівлі загальною площею 52,17 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Житомирська, 6, м. Сміла, Черкаська область. Платник робіт з оцінки: ФОП Касс
Іван Освальдович. Дата оцінки: 31.07.2018.
 2.2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху навчального корпусу № 3 площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Садова, 28, м. Умань, Черкаська область. Платник
робіт з оцінки: ПАТ КБ «Приватбанк». Дата оцінки: 31.07.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України
від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за
№ 198/31650 (далі – Положення).
Для 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 у межах
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також відповідають вимогам до учасників
конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача згідно з Законом України «Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який
подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту оцінки окремо відповідно до Положення, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також
строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було визначено в інформації
про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається
з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) 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 3); підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про претендента (додаток 5).
Ураховуючи вимоги листа ФДМУ від 17.04.2018 № 10-59-7687 «Щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єктів оцінки
у І кварталі 2018 року» та згідно з пунктом 5,7 розділу ІІI Положення про конкурсний
відбір СОД комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції, що перевищують
ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за групами об’єктів: об’єкт нерухомого
майна, зокрема, декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для
встановлення передавальних пристроїв), – 3000 грн.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись
ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначити в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до Регіонального відділення ФДМУ
по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email:
cherkasy@spfu. gov. ua.
Останній день подання заяв – 01 серпня 2018 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 06 серпня 2018 року об 11.00 у Регіональному відділенні ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-71.
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6

відомості
приватизації

Продовження таблиці

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

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати для укладання договору оренди.
Орієнтовна
дата оцінки
Платник
№
Пло- Адреса об’єкта
робіт
Очікувана найБалансоутримувач
з/п Назва об’єкта оцінки ща, м2
оцінки
з оцінки
більша ціна
об’єкта
надання послуг
з оцінки/грн
1 Нежитлові при235,8 м. Київ,
Національний педагогіч- ТОВ
31.07.2018
міщення
вул. Пирогоний університет ім. М. «ВАТМІР-1»
5000
ва, 9
П. Драгоманова
2 Захисна споруда ци- 214,0 м. Київ, просп. ДП «ВиробничоБФ «Брати
31.07.2018
вільного захисту
Перемоги, 10, будівельне об’єднання» наші менші»
5000
літер «Ч»
3 Частина даху
11,0 м. Київ,
НТУУ «Київський
ПрАТ «Київ31.07.2018
вул. Металісполітехнічний інститут
стар»
4500
тів, 5
ім. І. Сікорського»
4 Частина даху
14,2 м. Київ, вул. Ви- НТУУ «Київський
ПрАТ «Київ31.07.2018
борзька, 3
політехнічний інститут
стар»
4500
ім. І. Сікорського»
5 Нерухоме майно, а
536,0 м. Київ, вул. Є. Бортницьке міжрайонне ФОП Дро31.07.2018
саме: дорожнє по(36,0 Харченка, 36;
управління водного
бязко Л. П.
6000
криття та майданчик
та м. Київ, вул. Є. господарства ім. Гаркуіз залізобетонних плит 500,0) Харченка, 34
ші М. А.
6 Нежитлові приміщен- 109,1 м. Київ,
Національний КиєвоТОВ
31.07.2018
ня – об’єкт культурвул. Лаврська, Печерський історико«Індастріал
5000
ної спадщини
9, корпус № 1 культурний заповідник Кепітал»
7 Частина даху
11,0 м. Київ,
НТУУ «Київський
ПрАТ «ВФ
31.07.2018
вул. Металісполітехнічний інститут
Україна»
4500
тів, 5
ім. І. Сікорського»
8 Частина даху
14,2 м. Київ, вул. Ви- НТУУ «Київський
ПрАТ «ВФ
31.07.2018
борзька, 3
політехнічний інститут
Україна»
4500
ім. І. Сікорського»
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати для продовження договору оренди.
Орієнтовна дата
оцінки
Платник
№ Назва об’єкта Пло- Адреса об’єкта
Балансоутримувач
робіт
з
оцінки
Очікувана
найбіль2
з/п
оцінки
ща, м
оцінки
об’єкта
ша ціна надання
послуг з оцінки/грн
1 Частина не4,0 м. Київ,
ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС
ФОП Набока
31.07.2018
житлових привул. Верхня, 5
І. В.
2500
міщень

№ Назва об’єкта Пло- Адреса об’єкта
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
2 Нежитлове
15,4 м. Київ, пл.
приміщення –
Перемоги, 2
об’єкт культурної спадщини
3 Нежитлове
9,0 м. Київ,
приміщення
вул. Гар
матна, 2
4 Нежитлове
41,0 м. Київ, вул. С.
приміщення
Петлюри, 27

5 Нежитлове
приміщення

30,3

6 Нежитлове
приміщення

85,4

7 Нежитлове
приміщення

110,1

8 Нежитлове
приміщення

33,1

Балансоутримувач
ДП «Національний цирк
України»

ДП «ВО «Київприлад»

Орієнтовна дата
оцінки
Платник
робіт з оцінки Очікувана найбільоб’єкта
ша ціна надання
послуг з оцінки/грн
ФОП Кій О. Д.
31.07.2018
4500
ФОП Мамедов А. М.

Відокремлений підрозділ ОЕП «ГРІФРЕ»
«Укренергосервіс» ДП
«Національна енергетична компанія «Укренерго»
м. Київ, просп. ДП «Укрсервіс Мінтрансу» ДП «МорПеремоги, 14
ський торговельний порт
«Чорноморськ»
м. Київ,
ДП «ВО «Київприлад»
ТОВ «Радіовул. Гарматнікс»
на, 2
м. Київ, вул. Т. Національна медична
ФОП АртеДрайзера, 7
академія післядипломної менко І. І.
освіти ім. П. Л. Шупика
м. Київ,
ДП «Укргеоінформ»
ТОВ «Вивул. Попудрендавництво
ка, 54
«МАПА»
м. Київ, пл.
ДВНЗ «Київський націФОП Зух І. В.
Львівська, 14, ональний економічкорпус № 7
ний університет ім. В.
Гетьмана»

9 Частина нежит- 2,0
лового приміщення – об’єкт
культурної
спадщини
10 Нежитлові при- 109,0 м. Київ, вул. Ж. Державна художня
міщення
Жабаєва, 4
середня школа ім. Т. Г.
Шевченка
11 Споруда
7,41 м. Київ, с. Пи- Національний музей
рогів, споруда народної архітектури та
№4
побуту України
12 Нежитлове
146,0 м. Київ,
Київська філія Конприміщення
вул. Дорогоцерну радіомовлення,
жицька, 10,
радіозв’язку та телелітер «К»
бачення

30.06.2018
3000
30.06.2018
4000
30.06.2018
4000

31.07.2018
4500
31.05.2018
4500
30.06.2018
4000
30.06.2018
3000

ФОП Рудницька Ю. В.

30.06.2018
4500

ФОП Журко
І. А.

30.06.2018
4000

ПАТ «Укртелеком»

30.04.2018
4500

Продовження таблиці

№ Назва об’єкта Пло- Адреса об’єкта
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки

Балансоутримувач

Орієнтовна дата
оцінки
Платник
робіт з оцінки Очікувана найбільоб’єкта
ша ціна надання
послуг з оцінки/грн
ФОП Маль31.05.2018
цев В. І.
3000

13 Частина не9,0 м. Київ, просп. НТУУ «Київський пожитлового
Перемоги, 37к, літехнічний інститут
приміщення
корпус № 7
ім. І. Сікорського»
Конкурси відбудуться 06 серпня 2018 року о 15.00 у Регіональному відділенні Фонду державного майна України по м. Києву за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.00 30 липня 2018 року за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, кімн. 108.
Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки окремо. Учасники, які подали документи на конкурсний відбір СОД на всі об’єкти в одному
конверті, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 06 серпня 2018 року», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та найменування суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, якими 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) передбачені
пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу
ІІ, 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 3 – 5 до Положення формами.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення, частини приміщень, споруда, захисна споруда цивільного захисту є: нерухоме майно, ознаки подібності якого наведені у пункті 4 додатка 2 до Положення.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху є: нерухоме майно для
встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних операторів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення – об’єкт культурної спадщини є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель, які становлять
культурну цінність.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – дорожнє покриття та майданчик із залізобетонних плит є: майданчик.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, телефон для довідок: 281-00-32.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
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ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Волинській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення
незалежної оцінки державного майна, який відбувся 10.07. 2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки:
група інвентарних об’єктів у складі: будівля адмінбудинку (літер Д-2) загальною
площею 728,2 м2 та ремонтні бокси з операторною АЗС (літер Г-1) загальною площею 409,9 м2 за адресою: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Лідавська, 30 визнано ТОВ «СТОУН БРІДЖ», мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
приватизації; вартість виконання робіт з оцінки – 7000,00 грн, строк виконання робіт
з оцінки – 3 календарних дні;
гараж, літер Б-1, загальною площею 64,7 м2 за адресою: 45008, Волинська обл.,
м. Ковель, вул. Драгоманова,22, що обліковується на балансі Головного управління
статистики у Волинській області, визнано Волинську торгово-промислову палату, мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для приватизації; вартість виконання робіт з оцінки – 1980,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки
майна, що відбувся 12.07.2018
Для проведення незалежної оцінки: вбудоване нежитлове приміщення (поз. 1-3 за
планом) площею 12,61 м2 на першому поверсі будівлі Ясінянської дільничної лікарні
ветеринарної медицини, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Рахівський
р-н, смт Ясіня, вул. Лисенка, 8, з метою продовження договору оренди переможцем
конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності ФОП Кіян Т. П. на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2372 грн, термін виконання – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 05.07.2018
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцем
визнано:
ТОВ «Южтрансінвест» на виконання робіт з оцінки збитків, що призвели до завдання
майнової шкоди державі, а саме: фільтр-поглинач (ФП-300) – 1шт.; вентилятори витяжної, приточної системи вентиляції – 6 шт. (П1-У4-70 № 5 – 1 шт., П2-У4-70 № 3, 15 – 1 шт.,
П3-У4-70 № 5 – 1 шт., В1-У4-70 № 4 – 1 шт., В2-У4-70 № 4 – 1 шт., В3-У4-70 № 3,15 –
1 шт.); унітаз – 1 шт.; насос відкачки – 1 шт.; резервуар для збору фекальних вод – 1
шт.; герметичні двері – 2 шт.; електроприлади, пусковий агрегат дизель-генератора
ДГМА-25/3, якими було укомплектовано сховище (інвентарний № 1011502/1, обліковий
№ 28098), яке в процесі приватизації не увійшло до статутного капіталу ВАТ «Вуглецевий
композит» але залишилось на його балансі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 31а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру збитків, що призвели до завдання майнової шкоди державі, в результаті знищення
державного майна. Вартість виконання робіт з оцінки – 8 300 грн, строк виконання робіт
з оцінки – 14 календарних днів від дати підписання договору;
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбувся 05.07.2018
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
1. ФОП Башірова Л. О. на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: державного
майна: бази відпочинку «Ентузіаст», а саме: будівлі спального корпусу (Літ. А-3) площею
1042,0 м2, будівлі спального корпусу № 2 (Літ. А’-3) площею 1035,9 м2, будівлі їдальні
(Літ. Б-1, Б’-1) площею 932,9 м2, будівлі прохідної (Літ. В-1) площею 14,4 м2, будівлі
господарчого блоку (Літ. Г-1) площею 79,8 м2, будівлі адміністративного корпусу (Літ.
Д-3) площею 1383,3 м2, будівлі сараю (Літ. Ж-1) площею 4,8 м2, огорожі № 1, воріт
металевих (2 одиниці), водоприймальника № 2 (3 одиниці), замощення № 3, ТП № 4,
холодильника промислового № 5, колодязя № 6, ємності для води № 7, ангара металевого (Літ. Е-1), площею 415,8 м2, пожежної водойми № 8, душу металевого № 9, вбиральні № 10; вигрібної ями № 11, замощення бетонного № 12, навісу, труб металевих
№ 13, замощення бетонного № 14. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
Якимівський р-н, смт Кирилівка, вул. Коса Пересип, 98. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 11 500 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору.
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Южтрансінвест» на виконання
робіт з оцінки об’єкта оренди: нежитлових приміщень загальною площею 1712,3 м2
будівлі основної частини (Літ. А ІV НЖ), а саме: нежитлового приміщення № 7 (у складі частин з № 1 до № 36 включно) площею 748,4 м2 першого поверху; нежитлового
приміщення № 7 (у складі частин з № 37 до № 66 включно) площею 453,7 м2 другого
поверху; нежитлового приміщення № 7 (у складі частин з № 67 до № 97 включно) площею 254,2 м2 третього поверху; нежитлового приміщення № 7 (у складі приміщень з
№ 98 до № 127 включно) площею 256,0 м2 четвертого поверху, що перебувають на
балансі ПрАТ «Завод «Прилив» та не увійшло до його статутного капіталу при приватизації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл. м. Бердянськ, вул. Туристична, 2а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Вартість
виконання робіт з оцінки – 4 400 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних
дні від дати підписання договору.
3. Приватне підприємство «Данко» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:
нежитлового приміщення № 84 та частини приміщень спільного користування № 142,
136, загальною площею 83,0 м2 (у тому числі: 5,4 м2 – площа спільного користування), вбудованих в другий поверх будівлі Вільнянського ВуПЗ Літ. А-3, інвентарний

№ 1302090045, реєстровий номер 21560045.800.АААЖЖБ261. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Вільнянськ, вул. Бочарова, 16. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач
майна: Запорізька дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку
«Укрпошта». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 150 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
4. Фізична особа – підприємець Паламарчук Л. П. на виконання робіт з оцінки
об’єкта оренди: вбудованих в перший поверх гуртожитку нежитлових приміщень
№ 103 (приміщення 1 площею 7,20 м2); приміщення № 106 (у складі приміщень № 1
площею 11,3 м2; № 2 площею 11,1 м2) та частини площі сумісного користування –
4,0 м2, загальною площею 33,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
вул. Незалежної України, 64. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну
дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний
університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 600 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
5. Приватне підприємство «Консалтингова фірма «Експоком» на виконання робіт з
оцінки об’єкта оренди: вбудованих нежитлових приміщень одноповерхової виробничої
будівлі (літера А-1, приміщення з № 1 до № 7 включно), інв. № 5467, загальною площею
464,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Енергодар, вул. Промислова, 129. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Відокремлений підрозділ «Запорізька АЕС», ЄДРПОУ 19355964, ДП НАЕК
«Енергоатом», ЄДРПОУ 24584661. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 400 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
6. Фізична особа – підприємець Литвиненко Г. Г. на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: частини замощення з залізобетонних плит І, реєстровий номер
36415134.4.ММСФОО014, загальною площею 6,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Новогупалівка, вул. Центральна (Леніна), 44. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Вільнянське міжрайонне управління водного господарства Запорізького
обласного управління водних ресурсів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 700 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
7. Товариство з обмеженою відповідальністю Центр «Бізнес-право» на виконання
робіт з оцінки об’єкта оренди: частини нежитлового приміщення № ХІХ (у складі приміщення № 3, частини приміщення № 1 площею 1,89 м2, частини приміщення № 2 площею
12,84 м2) та частини сходової клітки ІV площею 2,05 м2, загальною площею 34,01 м2 підвального поверху чотириповерхового житлового будинку (Літ. А-4), реєстровий номер
186542.44.ААБААЕ445, що перебуває на балансі АТ «Запорізький завод феросплавів»
та не увійшло до його статутного капіталу при приватизації. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 11. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження
терміну дії Договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 2770 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору.
8. Приватне підприємство «Аспект» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:
вбудованих в перший поверх адміністративної будівлі (Літ. А, інвентарний № 10310697,
реєстровий номер 02360576.31.АААДЕЕ935) нежитлових приміщень: № 1-12 площею
8,6 м2, № 1-13 площею 20,5 м2, частини приміщення спільного коридору № 1-2 площею 16,0 м2, загальною площею 45,1 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька
область, смт Новомиколаївка, вул. Космічна, 5. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
продовження терміну дії договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 3050 грн.,
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
9. Товариство з обмеженою відповідальністю «Національна експертно-правова
група» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: нежитлового приміщення ІV загальною площею 68,4 кв м підвального поверху житлового будинку (Літ. В-4). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Базарна, 14в. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди, укладеного Запорізьким державним підприємством «Радіоприлад» з ТОВ фірмою «ВІТАДЕНТ, ЛТД», за погодженням регіональним
відділенням розміру орендної плати. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 100 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки
майна, що відбувся 12.07.2018
Для проведення незалежної оцінки: вбудованого нежитлового приміщення (поз.
1-3 за планом) площею 12,61 м2 на першому поверсі будівлі Ясінянської дільничної
лікарні ветеринарної медицини, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Рахівський р-н, смт Ясіня, вул. Лисенка, 8, з метою продовження договору оренди переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Кіян Т. П. на таких
умовах: вартість послуг з оцінки – 2372 грн, термін виконання – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення незалежної
оцінки об’єкта приватизації, що відбувся 09.07.2018
Найменування/ ПІБ Вартість Строк
суб’єкта оціночної виконан- виконан№
Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки
діяльності – пере- ня робіт, ня робіт
з/п
можця конкурсу
грн
(дні)
1 Адміністратиивна будівля загальною площею 826,3 м2, що не ТзОВ «ЕКА-Захід»
3900
5
включена до статутного капіталу ПАТ «Укрнафта» та перебуває
на його балансі, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Отця
І. Блавацького, 22. Запланована дата оцінки: 30.06.2018.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ціни продажу об’єкта оцінки з метою його приватизації шляхом викупу

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Київській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів приватизації, що відбувся 12.07.2018

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної вартості для подальшої приватизації шляхом викупу або продажу на аукціоні.
Переможець –
Строк вико№
суб’єкт оціночнання робіт
Назва об’єктів
з/п
ної діяльності
(день)
Визначення вартості об’єкта для подальшої приватизації шляхом викупу
1 Будівля колишнього дитячого садка (літ. А) загальною площею 250,1 м2 ПП «САНТз господарчим корпусом (літ. Б) загальною площею 50,4 м2 за адре2000»
сою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Пекарська, 13, що під час при3
ватизації не увійшов до статутного капіталу ПАТ «Київхліб» та перебуває
на балансі дочірнього підприємства Білоцерківський хлібокомбінат
Вартість

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 02.07.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлового приміщення загальною площею 7,3 м2
у вестибулі першого 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 торгово-промислову
палату. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з
оцінки – 1600 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина приміщення складу під літ. В, поз. 1-1, 1-2 загальною
площею 65,2 м2 за адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі
Тернопільського обласного управління водних ресурсів, визнано Тернопільське обласне комунальне підприємство «Експерт». Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1800 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина приміщення ремонтно-механічної майстерні літ. Б, поз.
1-1, площею 18,0 м2 за адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль, що перебуває на
балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів, 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 – 1600 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина приміщень гаражів під літ. Е, поз. 1-7, площею
52,5 м2 за адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів, 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 – 1600 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлового приміщення другого поверху головного
навчального корпусу загальною площею 97,1 м2 за адресою: вул. М. Кривоноса, 2,
м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського національного педагогічного
університету ім. В. Гнатюка, 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 – 1780 гривень,
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина приміщення площею 16,6 м2 цокольного поверху
будівлі (літ. «А») пам’ятки архітектури місцевого значення «Василіанський монастир
XVIII ст.», охоронний номер 163М за адресою: вул. Ліцейна, 2, м. Кременець, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Кременецько-Почаївського державного
історико-архітектурного заповідника, визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати
з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1990
гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина площадки з асфальтним покриттям площею 280,0 м2
за адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів, 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 – 1950 гривень,
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлових приміщень першого поверху адміністративної будівлі (літера «А») поз. 1-14, 1-17, 1-18, 1-26:1-32 загальною площею
125,3 м2 за адресою: вул. Грушевського, 3, м. Збараж, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Лановецького об’єднаного управління Пенсійного фонду України
Тернопільської області, визнано ТОВ «Експертно-консультаційна фірма «ОрієнтирОцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з
оцінки – 2150 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: вбудоване приміщення котельні – літ. Г, Відокремленого
підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України
«Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого» приміщення 1-2 площею 281,9 м2
за адресою: вул. С. Крушельницької, 52, м. Заліщики, Тернопільська обл., що перебувають на балансі Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і
природокористування України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого», визнано Тернопільське обласне комунальне підприємство «Експерт». Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 2200 гривень,
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: нежитлові приміщення (поз. 1-14, 1-15, 1-16, 1-17, 1-18,
1-19, 1-20, 1-21) загальною площею 153,0 м2 адміністративно-господарської будівлі
за адресою: вул. Д. Галицького, 102, смт Підволочиськ, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Державного навчального закладу «Підволочиський професійний
ліцей», визнано Тернопільську торгово-промислову палату. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1950 гривень, строк
виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: нежитлові приміщення (поз. 1-38, 1-39, 1-40, 1-41,
1-45) загальною площею 222,3 м2 та частки площ спільного користування 19,54 м2
адміністративно-господарської будівлі за адресою: вул. Д. Галицького, 102, смт Підволочиськ, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Державного навчального закладу «Підволочиський професійний ліцей», визнано ТОВ «Експертно-консультаційна
фірма «Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 2150 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина площадки з твердим покриттям загальною площею 6,0 м2
за адресою: вул. Міцкевича, 31а, м. Бучач, Тернопільська обл., що перебуває на балансі
Державного навчального закладу «Бучацьке професійно-технічне училище», визнано
ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.. Вартість виконання
робіт з оцінки – 2000 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина приміщення першого поверху площею 1,5 м2 будинку
діагностики та огляду транспорту за адресою: вул. Стрийська, 3, с. Підгороднє, Тернопільський р-н, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Тернопільській області, 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 – 1980 гривень, строк виконання робіт –
5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина приміщення першого поверху площею 1,5 м2 адміністративного будинку з допоміжними будівлями і спорудами за адресою: вул. Стрийська, 5, с. Підгороднє, Тернопільський р-н, Тернопільська обл., що перебуває на балансі
Регіонального сервісного центру МВС в Тернопільській області, визнано Тернопільську
торгово-промислову палату. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання
робіт з оцінки – 1750 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

4100

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 05.07.2018
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки об’єктів, а саме:
нежитлове приміщення третього поверху адміністративного будинку літ. «А-4» площею
16,0 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Кавказька, 7, з метою укладення договору оренди державного майна визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт». Строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2300 грн;
нежитлове приміщення четвертого поверху адміністративного будинку за номерами
214 та 218 загальною площею 42,7 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Кавказька, 7, з метою укладення договору оренди державного майна конкурс не відбувся;
комплекс будівель та споруд, а саме: ремонтна майстерня площею 381,8 м2, автогараж (10 боксів) площею 561,1 м2, складське приміщення площею 235,1 м2, склад для
матеріалів площею 107,2 м2, прохідна площею 6,8 м2, навіс № 1 площею 39,8 м2, навіс
№ 2 площею 19,1 м2, естакада (інв. № 101303002), огорожа № 1 та № 2 (інв. № 10103003)
за адресою: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Київська, 108ж, з метою укладення договору
оренди державного майна визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 13450 грн.
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ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбулися 12.07.2018
Об’єкти оренди.

№
з/п

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач

1 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-1÷1-11, 1-11а, 1-12,
1-12а, 1-13÷1-24, 1-24а, VI, VII, VIII, VIIIa, VIIIв, IX, XII, XIIa,
XIIб, XIIв, XIIг, розміщені на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі,
літ. «А-2», загальною площею 662,6 м2 за адресою: м. Харків,
вул. М. Батицького, 9, що обліковувалося на балансі ВАТ «Серп
і молот» (майно якого не увійшло до статутного капіталу при
корпоратизації) та який було ліквідовано
2 Частина холу (згідно з викопіюванням із плану) на 2-му поверсі 6-поверхового учбового корпусу № 1, інв. № 1030031,
загальною площею 20,05 м2 за адресою: Харківська обл.,
с-ще Докучаєвське, учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва,
що перебуває на балансі Харківського національного аграрного
університету ім. В. В. Докучаєва

Мета проведення
оцінки

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

Переможець
конкурсу
ТОВ «Незалежна
профгрупа»

ФОП Сорокіна І. М.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Вартість робіт, грн/
строк виконання,
календарних днів
1950/4
2468/4
1850/4
1950/4
2160/3
1700/4
1950/4
3000/4
1650/3
2500/5

11

ФОП Сорокіна І. М.

ТОВ «Незалежна
профгрупа»
ПП «Радикал»

ТОВ «Біз
нес-Група
Співдружність»
ТОВ «Незалежна
профгрупа»

ТОВ «Біз
нес-Група
Співдружність»

ФОП Сорокіна І. М.
2640/3

10

2468/4

9

1700/4

8

ПП «Радикал»

ТОВ «Константа»

ТОВ «Незалежна
профгрупа»
ФОП Жарихін Ю. В.

2500/5

7

ТОВ «Константа»

ПФ «Бонс»

3180/3

6

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди
Нежитлове приміщення – кімн. № 100012 на 1-му поверсі 10- Визначення
поверхової частини різноповерхової будівлі навчального корпу- вартості об’єкта
су, праворуч від головного входу до 9-го навчального корпусу, з метою продозагальною площею 23,4 м2 за адресою: м. Харків, пл. Свободи, вження договору
4, що обліковується на балансі Харківського національного уні- оренди
верситету імені В. Н. Каразіна
Частина нежитлового приміщення холу на 1-му поверсі
Визначення
3-поверхового навчального корпусу (літ. за техпаспортом
вартості об’єкта
«Б-3») загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків,
з метою продовул. Валентинівська (Блюхера), 4, що обліковується
вження договору
на балансі Національного фармацевтичного університету
оренди
Частина нежитлового приміщення холу на 1-му поверсі 2-по
Визначення
верхової част. різноповерхового (2 та 5) навчального корпусу
вартості об’єкта
(літ. за техпаспортом «А-2-5») загальною площею 2,0 м2
з метою продоза адресою: м. Харків, вул. Олександра Невського, 18, що
вження договору
обліковується на балансі Національного фармацевтичного
оренди
університету
Нежитлове приміщення – кімн. № 20 на першому поверсі
Визначення
10-поверхової будівлі науково-виробничого корпусу загальною вартості об’єкта
площею 34,2 м2 за адресою: м. Харків, вул. Примакова, 40/42, з метою продощо обліковується на балансі ДП Науково-дослідний технологіч- вження договору
ний інститут приладобудування
оренди
Частина нежитлових приміщень фойє та манежу на 1-му
Визначення
поверсі будівлі театрально-видовищного підприємства
вартості об’єкта
(літ. «А-5») загальною площею 23,7 м2 за адресою: м. Харків,
з метою продомайдан І. Бугримової, 1, що перебувають на балансі
вження договору
ДП «Харківський державний цирк імені Ф.Д. Яшинова»
оренди
Нежитлові приміщення на 2-му поверсі спорткомплексу НТУ
Визначення
«Харківський політехнічний університет» загальною площею
вартості об’єкта
1064,05 м2, м. Харків, вул. Артема, 50а, що перебувають
з метою продона балансі Національного технічного університету
вження договору
«Харківський політехнічний інститут»
оренди
Нежитлове приміщення – кімн. № 2 (за технічним паспортом
Визначення
№ 15 -27), розташована на першому поверсі 3-поверхового
вартості об’єкта
будинку з 3-поверховою надбудовою у центральній частині та
оренди з метою
двома 4-поверховими прибудовами, що є пам’яткою архітекту- передачі в оренду
ри, літ. за техпаспортом «А-3-6», інв. № 10310011, загальною
площею 15,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Трінклера, 6,
що перебуває на балансі Харківського національного медичного
університету
Нежитлові приміщення – частина кімн. № 1 площею 7,35 м2 та Визначення
кімн. № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 загальною пло- вартості об’єкта
щею 217,15 м2, розміщені у підвалі, відмостка (інв. № 1033-3) оренди з метою
площею 79,5 м2, прилегла до 5-поверхової громадської будівлі, передачі в оренду
літ. «А-5» інв. № 70331, за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 10, відмостка (інв. № 1033-3), прилегла до 4-поверхового
громадського будинку (навчального корпусу), літ. «Г-4», інв.
№ 70994,площею 22,26 м2 за адресою: м. Харків, просп. Науки,
14, загальна площа – 318,91 м2, що перебуває на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки
Нежитлові приміщення загальною площею 21,0 м2, а саме:
Визначення
частина холу площею 8,0 м2, розташованого на 2-му поверсі
вартості об’єкта
6-поверхового учбового корпусу № 1, інв. № 1030031, реєстро- оренди з метою
вий № 21; частина холу площею 6,0 м2, розташованого на 2-му передачі в оренду
поверсі 4-поверхового учбового корпусу № 2, інв. № 1030019,
реєстровий № 55; частина холу площею 7,0 м2, розташованого на 2-му поверсі 4-поверхового учбового конкурсу № 3, інв.
№ 1030021, реєстровий № 56, за адресою: учбове містечко
ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, с-ще Докучаєвське, Харківська обл.,
що перебуває на балансі Харківського національного аграрного
університету ім. В. В. Докучаєва
Нежитлове приміщення одноповерхової будівлі колишньої їдаль- Визначення
ні загальною площею 14,58 м2 за адресою: Харківська обл.,
вартості об’єкта
Лозівський р-н, смт Панютине, вул. Леніна, 14а, що перебуває з метою продона балансі Панютинського професійного аграрного ліцею
вження договору
оренди
Нежитлові приміщення – кімн. № 13,18, частково кімн. № 10, Визначення
11, 12, 31, розташовані на 4-му поверсі 5-поверхової нежитвартості об’єкта
лової будівлі, інв. № 10310007, літ. за техпаспортом «В-5» за- оренди з метою
гальною площею 92,0 м2 за адресою: м. Харків, бульв. Богдана передачі в оренду
Хмельницького, 30, що перебуває на балансі ДНЗ «Харківський
професійний ліцей будівельних технологій»
Нежитлові приміщення – кімн. № 124, 126, 141, 142, 143,
Визначення
145, 146, 147, 149, 150, 166, 168, розташовані на 1-му поверсі вартості об’єкта
4-поверхової будівлі адміністративно-лабораторного корпуоренди з метою
су № 2, інв. № 81973, літ. А-4, загальною площею 289,7 м2
передачі в оренду
за адресою: м. Харків, вул. Астрономічна, 33, що перебуває
на балансі ДП «Державний науковий центр лікарських засобів і
медичної продукції»
Нежитлова одноповерхова будівля НСП – 7 Безлюдовської ЗС Визначення
Безлюдовської ЕД, інв. № 101330166, літ. «А-1», загальною
вартості об’єкта
площею 177,0 м2 за адресою: Харківська обл., смт Васищеве, оренди з метою
вул. Польова, 25, що перебуває на балансі Харківського
передачі в оренду
міжрайонного управління водного господарства
Нежитлові приміщення кімн. № 23-25, 29-32, 37 на першому по- Визначення варверсі 5-поверхової будівлі, літ. А-5, загальною площею 159,2 м2 тості об’єкта за
за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 60, що перебувають на
заявою орендаря
балансі Державного підприємства «Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості»
Нежитлові приміщення на 1-му поверсі адміністративної будівлі Визначення
(інв. № 75839, літ. А-5) загальною площею 55,2 м2 за адресою: вартості об’єкта
м. Харків, вул. Сумська, 60, що перебувають на балансі Дерз метою продожавного підприємства «Державний інститут по проектуванню
вження договору
підприємств коксохімічної промисловості»
оренди
Нежитлові приміщення на першому та другому поверхах 10-по Визначення
верхового адміністративного будинку (інв. № 125634) загальною вартості об’єкта
площею 409,3 м2 за адресою: м. Харків, Катерининська, 40/42,
з метою продощо перебувають на балансі Державного підприємства наукововження договору
дослідного технологічного інституту приладобудування
оренди
Нежитлові приміщення № 1-11 у підвалі та нежитлові приВизначення
міщення № 1-18 на першому поверсі 5-поверхової будівлі,
вартості об’єкта
літ. «А-5», загальною площею 445,5 м2 за адресою: м. Харків,
оренди з метою
просп. Науки, 35
передачі в оренду
Нежитлові приміщення – кімн. № 29 площею 57,3 м2 та кімн.
Визначення
2
№ 5 площею 61,7 м на 3-му поверсі 3-4-поверхової будівлі
вартості об’єкта
учбового корпусу, інв. № 60580, літ. за техпаспортом «А-4»,
оренди з метою
загальною площею 119,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Квітки- передачі в оренду
Основ’яненка, 4/6, що перебуває на балансі Харківського коледжу будівництва, архітектури та дизайну
Нежитлові приміщення – кімн. № 31-1, 31-1а, 31-2, 31-8,
Визначення
31-9 у підвалі 5-поверхової будівлі малосімейного гуртожитку
вартості об’єкта
(інв. № 55591, літ. А-5) загальною площею 85,9 м2 за адресою: оренди з метою
м. Харків, вул. 23 Серпня, 66, що перебуває на балансі Управ- передачі в оренду
ління Національного банку України в Харківській області
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ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 11.07.2018
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 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018
№ 47), комісія одноголосно ухвалила визнати переможцями конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки об’єктів оренди такиих суб’єктів
оціночної діяльності:
1. Виробнича площадка загальною площею 85,4 м2. м. Львів, вул. Шевченка, 134.
Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Леда». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1500 грн.
2. Нежитлове приміщення № 25 загальною площею 8,8 м2 на другому поверсі будівлі. Львівська обл., м. Сокаль, вул. Тартаківська, 7. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін
виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1900 грн.
3. Частина нежитлового приміщення загальною площею 4,0 м2 на першому поверсі
будівлі під літ. «Б-3» – новий аеровокзал. м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета оцінки –
продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП
Смокорівська Р. П. Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1190 грн.
4. Частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 1,0 м2
на першому поверсі триповерхової будівлі (літ. «Б-3») новий аеровокзал. м. Львів,
вул. Любінська, 168. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець –
суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 4 к/д.
Вартість робіт – 1680 грн.
5. Нежитлове приміщення № 134 загальною площею 27,7 м2 на третьому поверсі будівлі. м. Львів, вул. І. Франка, 61. Мета оцінки – продовження договору оренди.
Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2050 грн.
6. Нежитлові вбудовані приміщення № 579, 5710, 57а/1 загальною площею 40,6 м2
на другому поверсі будівлі. м. Львів, просп. Чорновола, 4. Мета оцінки – продовження
договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМАШ».
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1800 грн.
6. Частина бокового фасаду навчального корпусу № 6 загальною площею 18,0 м2.
м. Львів, вул. С. Бандери, 32. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМАШ». Термін виконання робіт –
2 к/д. Вартість робіт – 1900 грн.
7. Частина даху дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку площею 2,0 м2. м. Львів,
смт Брюховичі, вул. Сухомлинського, 18. Мета оцінки – продовження договору оренди.
Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін виконання
робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 1920 грн.
8. Нежитлові приміщення (№ 09, 10, 11) загальною площею 28,4 м2 на першому
поверсі будівлі електродільниці ЕМВ, компресорної, пральні, водокачки (літ. Ж-1).
м. Львів, вул. Личаківська, 152. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Леда». Термін виконання робіт – 3 к/д.
Вартість робіт – 1500 грн.
9. Частина бойлерної площею 78,4 м2 на першому поверсі будівлі під літ. «А-2».
м. Львів, вул. Природна, 19. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець –
суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Національна компанія «Укрексперт». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 992 грн.
10. Нежитлове приміщення № 1 загальною площею 147,9 м2 в одноповерховій будівлі під літ. «Л-1». м. Львів, вул. Курмановича, 1а. Мета оцінки – укладення договору
оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – СПД Савицький Д. К. Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 998 грн.
11. Частина бічного фасаду та парапету загальною площею 73,4 м2 будівлі. м. Львів,
просп. В. Чорновола, 4. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець –
суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1700 грн.
12. Нежитлове приміщення загальною площею 14,2 м2 на другому поверсі адміністративного будинку. м. Львів, вул. Винниченка, 30. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Смокорівська Р. П.
Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1190 грн.
13. Частина нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі дев’ятиповерхового навчального корпусу. м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 105.
Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності –
ПП «ЕкспертЦентр». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1670 грн.
14. Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 4,0 м2, а саме: частина нежитлового приміщення VII площею 2,0 м2 на першому поверсі та частина нежитлового
приміщення VII площею 2,0 м2 на третьому поверсі будівлі навчального і адміністративного корпусу літ. «А-4». м. Львів, вул. Під Голоском, 19. Мета оцінки – укладення
договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Леда». Термін
виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1200 грн.
15. Нежитлове приміщення в одноповерховому блоці гаража загальною площею
64,77 м2. м. Львів, вул. Городоцька, 222. Мета оцінки – продовження договору оренди.
Переможець – суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Леда». Термін виконання робіт –
3 к/д. Вартість робіт – 1500 грн.
16. Нежитлове приміщення в одноповерховій будівлі гаража загальною площею
68,86 м2. м. Львів, вул. Городоцька, 222. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Леда». Термін виконання робіт –
3 к/д. Вартість робіт – 1500 грн.
17. Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 175,7 м2 на першому (кімн. № 13) та третьому (кімн. № 64, 65, 66, 68) поверхах виробничого корпусу.
м. Львів, вул. Тернопільська, 38. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Леда». Термін виконання робіт – 3 к/д.
Вартість робіт – 1500 грн.
18. Нежитлові вбудовані приміщення, що позначені в технічному паспорті № 7б,
8, 17, 18, 19, 20, загальною площею 398,5 м2 на першому поверсі будівлі учбової
майстерні. м. Львів, вул. Широка, 77а. Мета оцінки – продовження договору оренди.
Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1500 грн.
19. Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 61,3 м2 на першому
поверсі адміністративного корпусу. м. Львів, вул. Володимира Великого, 54. Мета
оцінки – продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності –
ПП «ЕкспертЦентр». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2070 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 03.07.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частини приміщення закритого складу для зберігання матеріалів під літ. К, поз. 1-5, площею 9,9 м2 за адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів,
визнано ТОВ «Експертно-консультаційна фірма «Орієнтир-Оцінка». Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою
передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2050 гривень, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частини приміщень автомобільної ваги під літ. О, поз. 1-3,
ІІ, загальною площею 19,7 м2 за адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів, визнано
ТОВ «Експертно-консультаційна фірма «Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі
в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2070 гривень, 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 5,17 м2
ліфтового холу на четвертому поверсі семиповерхового навчального корпусу № 5
юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету
за адресою: вул. Микулинецька, 46а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського національного економічного університету, визнано Тернопільське обласне
комунальне підприємство «Експерт». Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2050 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: нежитлового приміщення поз. 4-3 площею 11,6 м2 та частки
площі спільного користування – 2,4 м2, разом – 14,0 м2 на 4-му поверсі лабораторного
корпусу за адресою: вул. За Рудкою, 35, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів, 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 – 2050 гривень,
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 8,0 м2
(у тому числі 2,0 м2 – площа спільного користування) першого поверху головного навчального корпусу за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, що перебуває на
балансі Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка,
визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду Вартість виконання
робіт з оцінки – 2000 гривень, 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
8,0 м2 (у тому числі 2,0 м2 – площа спільного користування) другого поверху головного навчального корпусу № 3 (ПВПК) за адресою: вул. Винниченка, 10, м. Тернопіль,
що перебуває на балансі Тернопільського національного педагогічного університету
ім. В. Гнатюка, визнано Тернопільське обласне комунальне підприємство «Експерт».
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2050 гривень,
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 8,0 м2 (у
тому числі 2,0 м2 – площа спільного користування) 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 ТОВ
«Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна
для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт
з оцінки – 2050 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частини приміщення першого поверху площею 110,0 м2
будинку діагностики та огляду транспорту за адресою: вул. Стрийська, 3, с. Підгороднє, Тернопільський р-н, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Тернопільській області, визнано Тернопільське обласне
комунальне підприємство «Експерт». Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2050 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

5

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

Переможець
конкурсу

ТОВ «Незалежна
профгрупа»

1950/3

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Луганській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди, що відбувся 09.07.2018
Частина вбудованого нежитлового приміщення на першому поверсі чотириповерхової будівлі учбового корпусу площею 1,0 м2 (інв. № 10310001), що перебуває на
балансі Лисичанського державного гірничо-індустріального коледжу та розташована за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, просп. Перемоги, 84. Переможець –
ФОП Сорокіна І. М. на таких умовах: вартість послуги – 1400 грн, термін виконання
роботи – 5 днів.

3 Нежитлове приміщення кімн. № ХХХІV (за техпаспортом) на
цокольному поверсі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 8
(Літ. А-5) загальною площею 18,4 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»
4 Нежитлові вбудовані приміщення на 2-му поверсі 3-поверхової
будівлі (літ.А-3) загальною площею 127,8 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 50, що перебуває на балансі
Головного управління ДСНС України у Харківській області

Мета проведення
оцінки

ТОВ «Пів
нічно-східна
консалтингова група»

2250/3

IНФОРМАЦIЯ РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбулися 13.07.2018
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 (у редакції
наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47), переможцями конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано:
приватне підприємство «Міжрегіональний консалтинговий центр «ПАРИТЕТ» для
проведення незалежної оцінки майна:
об’єкта оренди – нежитлових приміщень адміністративної будівлі загальною площею 53,5 м2, що знаходяться за адресою: Кіровоградська обл., смт Устинівка, вул. О.
Мазуренка (Леніна), 56 та перебувають на балансі Головного управління Національної
поліції в Кіровоградській області, з метою укладення договору оренди, вартість робіт –
2 000,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
об’єктів малої приватизації:
окреме майно: кран баштовий КБ-100.3А1, інв. № 033844, реєстровий номер
5814256.20.ААВАГЕ106, що знаходиться за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1 та перебуває на балансі приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче об’єднання «Етал», з метою продажу, вартість робіт –
1 600,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
окреме майно: кран баштовий КБ-309, інв. № 031623, реєстровий номер
5814256.20.ААВАГЕ098, що знаходиться за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1 та перебуває на балансі приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче об’єднання «Етал», з метою продажу, вартість робіт –
1 600,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
фізичну особу – підприємця Пєшкову Світлану Володимирівну для проведення незалежної оцінки об’єкта малої приватизації – окремого майна: будівлі їдальні загальною
площею 62,0 м2, що розташована за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський
р-н, с. Давидівка, вул. Лісова, 5 та перебуває на балансі селянського (фермерського)
господарства «Славутич», з метою продажу на аукціоні, вартість робіт – 2 200,00 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;
товариство з обмеженою відповідальністю «АН Експерт» для проведення незалежної оцінки об’єкта малої приватизації – окремого майна: будівлі гаража площею
23,8 м2, що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, смт Онуфріївка, вул. 50
років Жовтня, 17, та перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби
України в Онуфріївському районі Кіровоградської області, з метою продажу на аукціоні,
вартість робіт – 2 490,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів.

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач

ТОВ «Пів
нічно-східна
консалтингова група»

2100/3

3

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки майна об’єктів оренди, що відбулися 05.07.2018
Переможцями конкурсів визнано:
фізичну особу – підприємця – Старікова О. В. на проведення оцінки державного майна:
адмінбудівлі з внутрішньозаводськими кабелями загальною площею 10524,9 м2
за адресою: вул. Заводська, 3, м. Полтава, що обліковується на балансі ВАТ «Полтавський завод газорозрядних ламп». Мета оцінки – визначення ліквідаційної вартості
для продажу в процедурі ліквідації. Вартість виконаних робіт – 5148,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини пожежного депо площею 155,3 м2 за адресою: вул. Центральна, 5,
с. Божківське, Полтавський р-н, Полтавська обл., що обліковується на балансі Державної установи «Божковська виправна колонія». Мета оцінки – укладення договору
оренди. Вартість виконаних робіт – 1430,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту –
5 календарних днів;
частини нежитлового приміщення на цокольному поверсі гуртожитку площею
3,0 м2 за адресою: просп. Першотравневий, 5, м. Полтава, що обліковується на балансі Національного юридичного університету імені Я. Мудрого. Мета оцінки – продовження договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1316,00 грн, строк виконання
робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство «Науково-консультаційний Експоцентр»
на проведення оцінки державного майна:
частини нежитлового приміщення на першому поверсі морфологічного корпусу
площею 10,0 м2 за адресою: вул. Шевченка, 23, м. Полтава, що обліковується на балансі ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». Мета оцінки – укладення
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1346,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: вул. Пушкіна, 83, м. Полтава,
що обліковується на балансі Головного управління статистикики у Полтавській області.
Мета оцінки – продовження договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1300,00 грн,
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство «Центр незалежної оцінки та експертизи» на проведення оцінки державного майна:
частини навчального корпусу для практичних занять № 3 ПТУ № 44 площею
171,8 м2 за адресою: вул. Козацька, 5/32, м. Миргород, Полтавська обл., що обліковується на балансі ПТУ № 44. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1750,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини вбудованого нежитлового приміщення на першому поверсі будівлі, площею 1,5 м2 за адресою: вул. Незалежності, 134, смт Машівка, Полтавська обл., що
обліковується на балансі УДКСУ у Машівському районі. Мета оцінки – продовження
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1250,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство «Нерухомість» на проведення оцінки державного майна: частини кімнати на першому поверсі будівлі гуртожитку № 1
площею 14,0 м2 за адресою: вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава, що обліковується
на балансі Полтавської державної аграрної академії. Мета оцінки – продовження
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1350,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Товарну біржу «Полтавська регіональна біржа нерухомості»
на проведення оцінки державного майна: нежитлового приміщення площею 22,7 м2
за адресою: вул. Небесної Сотні, 89, м. Полтава, що обліковується на балансі Коледжу
управління, економіки і права Полтавської державної аграрної академії. Мета оцінки – продовження договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1760,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.

№
з/п

ФОП Сорокіна І. М.

2250/3

3

Продовження таблиці

ТОВ «Пів
нічно-східна
консалтингова група»

1950/3

3

2950

4100

3

4100

4000

2 Будівля недіючої лазні площею 137,6 м2 за адресою: Київська обл.,
Білоцерківський р-н, смт Терезине, вул. Першотравнева, 11, що під
час приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Терезине»
(правонаступник –ТДВ «Терезине»)
Визначення вартості об’єкта для подальшої приватизації шляхом продажу на аукціоні
3 Частина нежитлової будівлі літ. А – групи приміщень № 15, № 16 за- ПП «Зорі
гальною площею 142,0 м2, ґанок, ґанок (сауна) за адресою: Київська України»
обл., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 10, що під час приватизації
не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Бориспільське АТП 13264»
(ЄДРПОУ 02140745; припинено)
4 Будівля лазні загальною площею 115,6 м2 за адресою: Київська обл., ПП «Зорі
Києво- Святошинський р-н, с. Святопетрівське, вул. Володимирська, України»
2з, що під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ПАТ
«Плодорозсадницьке» (ЄДРПОУ 05528378; припинено)
5 Автомобіль ЗІЛ-131 МТО-АТМ 1, реєстраційний номер АІ 4519 ВХ,
ПП «САНТшасі № 887574, двигун № 567737, із запчастинами та матеріалами,
2000»
що під час приватизації не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Обухівське автотранспортне підприємство 13238» (ЄДРПОУ 05538796;
правонаступник ПрАТ «Обухівське автотранспортне підприємство
13238»), м. Обухів, вул. Трипільська, 33

Строк виконання робіт
(день)

Вартість робіт, грн/
строк виконання,
календарних днів

Переможець –
суб’єкт оціночної діяльності
ПП «Консалтингова
Агенція»

2500/4

Назва об’єктів

20. Нежитлові приміщення загальною площею 143,5 м2, а саме: частина приміщення № 7 (площею 71,9 м2), частина приміщення № 8 (площею 51,6 м2), приміщення
№ 10 (площею 4,8 м2), приміщення № 19 (площею 11,9 м2) та приміщення № 21 (площею 3,3 м2) на першому поверсі будівлі. м. Львів, вул. Пулюя, 42. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 980 грн.
21. Нежитлові приміщення загальною площею 170,0 м2 на третьому поверсі будівлі
під літ. «Б-3» – новий аеровокзал. м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов
В. А. Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1500 грн.
22. Нежитлові приміщення загальною площею 12 853,0 м2. м. Львів, вул. Наукова, 7.
Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності –
СПД Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 998 грн.
23. Нежитлові приміщення загальною площею 5 071,8 м2. м. Львів, вул. Наукова,
7. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт –
3 к/д. Вартість робіт – 1000 грн.

2640/3

№
з/п

Вартість

Продовження таблиці

ТОВ «Пів
нічно-східна
консалтингова група»

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 06.07.2018
1. По об’єкту: частина даху площею 5,0 м2 та частина коридору п’ятого поверху
площею 6,0 м2 будівлі навчального корпусу гідромеліоративного факультету, що перебуває на балансі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», за адресою:
м. Херсон, вул. Стрітенська (Рози Люксембург), 23, переможець конкурсу – ПП «Експерт – Центр». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт –
2 100 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
2. По об’єкту: частина нежитлового приміщення технічного поверху площею
5,2 м2 та частина даху площею 2,0 м2 у будівлі гуртожитку № 3, що перебувають на
балансі Херсонського національного технічного університету, за адресою: м. Херсон,
вул. Миру, 44, переможець конкурсу – ФОП Тєстоєдова І. Б. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2 400 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
3. По об’єкту: вбудовані нежитлові приміщення цокольного поверху загальною
площею 260,39 м2 та вбудовані нежитлові приміщення першого поверху загальною
площею 415,8 м2 у двоповерховій будівлі, що перебуває на балансі Херсонської державної морської академії, за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 20, переможець
конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди.
Вартість робіт – 1 900 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Хмельницькій області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності, проведених 10.07. 2018
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами
об’єкта незавершеного будівництва «Корпус № 1 разом із огорожею, автомобільними дорогами та благоустроєм», що розташований за адресою: Олешинська сільська
рада, Хмельницький р-н, Хмельницька обл.: Комплекс будівель та споруд № 6, визна-
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но Товарну біржу «Подільська». Вартість надання послуг з оцінки – 6000,00 грн (без
урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 20 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення загальною площею 16,3 м2 (у т. ч. площа загального користування – 3,5 м2) на другому поверсі адміністративного будинку, що обліковується на балансі Головного управління
Пенсійного фонду України в Хмельницькій області та розташований за адресою: вул.
Шевченка, 14, м. Ізяслав, Хмельницька обл., визнано ФОП Аврамчука Ігоря Віталійовича. Вартість надання послуг з оцінки – 2200,00 грн (без урахування ПДВ), строк
надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення загальною площею 39,6 м2 на третьому поверсі профмайстерні на вісім місць, що обліковується на балансі Хмельницького обласного управління водних ресурсів та розташована
за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 11, м. Хмельницький, визнано ПП «консалтінг
сервіс». Вартість надання послуг з оцінки – 2000,00 грн (без урахування ПДВ), строк
надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по хМельНиЦьКІй ОблАстІ про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності, проведених 12.07. 2018
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою приватизації шляхом викупу державної частки (16 %)
у статутному капіталі ТОВ «Проектно-вишукувальний інститут «Хмельницькагропроект»»
за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54 визнано Приватне підприємство
«Агентство нерухомого майна «Гудвіл». Вартість надання послуг з оцінки – 15000,00 грн
(без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 30 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – частина даху площею
5,0 м2 та одне антеномісце на даху профмайстерні на вісім місць, що обліковується
на балансі Хмельницького обласного управління водних ресурсів та розташована
за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 11, м. Хмельницький, визнано ФОП Аврамчука
Ігоря Віталійовича. Вартість надання послуг з оцінки – 2150,00 грн (без урахування
ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по чеРКАсьКІй ОблАстІ про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 09.07.2018
І. 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.
1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому поверсі адміністративної
будівлі площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Регіональний сервісний центр МВС в Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Лесі Українки, 21, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПАТ АБ «Укргазбанк». Дата
оцінки: 30.06.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
визнано кТ «АЕО «Фатум-М». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість
послуг – 2000,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення гуртожитку площею 32,32 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний навчальний заклад «Канівське
вище професійне училище». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Енергетиків, 181,
м. Канів, Черкаська область. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Укрпошта». Дата оцінки:
30.06.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП
«Ажіо». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1500,00 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: частина технічного поверху 6,2 м2 та частина даху 3,8 м2
одинадцятиповерхової адмінбудівлі загальною площею 10,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Дашковича, 39, м. м. Черкаси. Платник робіт
з оцінки: ПАТ «Київстар». Дата оцінки: 30.06.2018. Переможцем конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Дисконт». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1620,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по чеРНІгІВсьКІй ОблАстІ про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 11.07.2018
Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної
вартості для цілей оренди):
ПП «ЕФ «Експерт-плюс» по об’єктах:
нежитлове приміщення площею 71,3 м2 на першому поверсі адміністративної
будівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Чернігівській області та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Мена, вул. Чернігівський шлях,
7 (вартість виконання робіт з оцінки – 1695 грн, строк – 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
нежитлові приміщення площею 114,03 м2 (у т. ч. приміщення 1-го поверху площею 45,59 м2, приміщення 2-го поверху площею 68,44 м2) спортивної зали установи, що перебувають на балансі Державної установи «Прилуцька виховна колонія» та
знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 234 (вартість
виконання робіт з оцінки – 2115 грн., строк – 5 календарних днів від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна);
нежитлове приміщення господарського будинку автогаража площею 74,2 м2
одноповерхової будівлі критого току площею 1103,0 м2 та нежитлове приміщення
господарського будинку майстерні для ремонту тракторів площею 203,7 м2, що перебувають на балансі Чернігівського національного технологічного університету та
знаходяться за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Деснянка (вартість
виконання робіт з оцінки – 2115 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна);
ТОВ ЕкФ «Десна-Експерт» по об’єкту: нежитлове приміщення площею 22,7 м2 на
другому поверсі двоповерхової адмінбудівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Чернігівській області та знаходиться за адресою: Чернігівська обл.,
смт Козелець, вул. Соборності, 14 (вартість виконання робіт з оцінки – 1935 грн, строк –
5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єктах:
частина будівлі котельні площею 81,0 м2, що перебуває на балансі Державної
установи «Менська виправна колонія (№ 91)» та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Менський р-н, смт Макошине, просп. Дружби, 5 (вартість виконання

робіт з оцінки – 1980 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору
про надання послуг з оцінки майна);
бетонно-щебенева площадка з естакадою площею 167,5 м2, що перебуває на
балансі Філії «Військторг» Концерну «Військторгсервіс» та знаходиться за адресою:
Чернігівська обл., Козелецький р-н, с-ще Десна, вул. Ювілейна, 7 (вартість виконання
робіт з оцінки – 2000 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про
надання послуг з оцінки майна);
ПП «Центр нерухомості-Чернігів» по об’єкту: частина будівлі котельні площею
67,15 м2, що перебуває на балансі Державної установи «Новгород-Сіверська установа виконання покарань (№ 31)» та знаходиться за адресою: Чернігівська обл.,
м. Новгород-Сіверський, вул. Миколаївська, 31 (вартість виконання робіт з оцінки –
2000 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ФОП Волченкова О. С. по об’єкту: нежитлове приміщення загальною площею
40,28 м2 на четвертому поверсі чотириповерхової будівлі гуртожитку № 1, що перебуває на балансі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Богуна, 1 (вартість виконання
робіт з оцінки – 2050 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору
про надання послуг з оцінки майна);
ДП «київський аукціонний центр» ПАТ ДАк «Національна мережа аукціонних
центрів» по об’єкту: нежитлове приміщення площею 17,7 м2 на другому поверсі адмінбудівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Чернігівській
області та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Соборності,
14 (вартість виконання робіт з оцінки – 1980 грн, строк – 4 календарних дні від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна).

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по м. КиєВУ про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбулися 09.07.2018
№ Назва об’єкта
з/п оцінки
1 Частина нежитлового
приміщення – об’єкт
культурної спадщини
2 Частина нежитлового приміщення
3 Нежитлові приміщення
4 Нежитлове приміщення
5 Частина нежитлових
приміщень
6 Нежитлові приміщення
7 Нежитлове приміщення

Площа, м2

Адреса об’єкта оцінки

СОД – переможець

1,0

м. Київ, вул. Інститутська, 9 (корпус № 2,
будівля літера «К’»)
м. Київ, вул. Академіка
Туполєва, 19, літ. «Ф»
м. Київ, просп. Перемоги, 50

ФОП Чебаков О. І.

3,0
32,7

219,2
3,5
326,4
29,0

8 Частина даху та тех- 6,0 (у т.
нічного поверху
ч. 3,0 та
3,0)
9 Частина нежитлово4,0
го приміщення
10 Нежитлові при188,52
міщення
11 Частина нежитлово3,0
го приміщення
12 Нерухоме майно
98,5
13 Нежитлове приміщення
14 Частина нежитлового приміщення
15 Нерухоме майно

75,0
2,0
2994,0

Термін ви- Вартість
конання, ка- виконанлендарних ня робіт,
днів
грн
2
2980

СПД Чайка С. О.

2

2240

ДП «Київський аукціонний центр» ПАТ ДАК
«Національна мережа
аукціонних центрів»
ТОВ Експертна фірма
«ГудВілл»
ФОП Острик Т. В.

3

3180

м. Київ, просп. Валерія
Лобановського, 51
м. Київ, просп. Валерія
Лобановського, 51
м. Київ, вул. Гарматна, 2 СПД Чайка С. О.

2

4250

2

2130

2

4900

м. Київ, вул. Костянтинівська, 68
м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
м. Київ, вул. Волинська, 9/21
м. Київ, вул. Васильківська, 20
м. Київ, вул. М. Грушевського, 7
м. Київ, вул. Генерала
Матикіна, 12а
м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1
м. Київ,
вул. Солом’янська, 7
м. Київ, вул. Фрометівська, 2

ДП «Київський аукціонний центр» ПАТ ДАК
«Національна мережа
аукціонних центрів»
СПД Чайка С. О.

3

3180

2

3200

СПД Чайка С. О.

2

2200

ТОВ Експертна фірма
«ГудВілл»
СПД Чайка С. О.

2

3690

2

2200

СПД Чайка С. О.

2

3600

ПП «ЕНЕРГОМАКС»

2

3490

СПД Чайка С. О.

2

2240

ПП «Гарант-Експерт»

2

5785

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 16.07.2018
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Земля і право» щодо визначення вартості
об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 8 площею 3,9 м2 на 1-му
поверсі адміністративної будівлі (літ. А), що перебуває на балансі регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій області, за адресою: Вінницька обл.., Хмільницький р-н,
с. Великий Митник, вул. 57 км + 1000 № 2, територіальний сервісний центр № 0545 (на
правах відділу м. Хмільник) регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій області,
з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2050 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Шумську Оксану Іванівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого
приміщення № 17 площею 5,4 м2 на 1-му поверсі адміністративного будинку (літ. А),
що перебуває на балансі регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій області,
за адресою: Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Південна, 67, територіальний сервісний центр № 0542 (на правах відділу м. Гайсин) регіонального сервісного
центру МВС у Вінницькій області, з метою укладення договору оренди. Строк надання
послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2090 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Петричко Людмилу
Віталіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого

приміщення № 10 площею 3,7 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі (літ. А),
що перебуває на балансі регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій області, за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, м. Могилів-Подільський,
вул. Острівська, 4, територіальний сервісний центр № 0543 (на правах відділу м.
Могилів-Подільський) регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій області, з
метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2100 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Новікову Ларису Григоріївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № ХLІ площею 47,6 м2 у підвалі 5-поверхового гуртожитку (літ. А), що не увійшло
під час приватизації до статутного (складеного) капіталу ВАТ «Маяк» та належить до
державної власності, за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Порика, 43, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1995 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Могозіну Оксану Леонидівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 11 площею 17,3 м2 на 1-му поверсі 3-поверхової адміністративної будівлі (літ.
А), що перебуває на балансі Піщанської районної державної адміністрації, за адресою:
24615, Вінницька обл., Піщанський р-н, смт Піщанка, вул. Центральна (колишня Леніна), 47, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з
оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2300 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень загальною площею
42,95 м2 на 1-му поверсі 5-поверхового гуртожитку, що перебувають на балансі державного навчального закладу «Гущинецьке вище професійне училище», за адресою:
22434, Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Гущинці, вул. Шевченка (колишня Леніна),
110, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1980 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Попову Аліну Аркадіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого
приміщення вестибуля № 39 площею 5,14 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі з прибудовами, що перебуває на балансі регіонального сервісного центру МВС у
Вінницькій області, за адресою: 21010, м. Вінниця, вул. Ботанічна, 24, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 3 календарних дні. Вартість
надання послуг з оцінки – 1900 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Шуткевича Володимира Євгеновича щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого
приміщення № 8 площею 4,6 м2 на 2-му поверсі адміністративної будівлі з прибудовою
(літ. А, а), що перебуває на балансі регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій
області, за адресою: Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Миколи Леонтовича, 55а, територіальний сервісний центр № 0544 (на правах відділу м. Тульчин)
регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій області, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 2285 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Рабець Олену Миколаївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого
приміщення № 46 площею 40,6 м2 на 2-му поверсі адмінбудинку, що перебуває на
балансі Калинівського районного центру зайнятості, за адресою: 22400, Вінницька
обл., Калинівський р-н, м. Калинівка, вул. В. Нестерчука, 43а, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання
послуг з оцінки – 2050 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Нікіфоренко Галину Арсентіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 25
(12,4 м2), част. № 14 (3,7 м2), загальною площею 16,1 м2, на 1-му поверсі 2-поверхової
адміністративної будівлі (літ. А), що перебувають на балансі Головного управління статистики у Вінницькій області, за адресою: 22800, Вінницька обл., Немирівський р-н, м. Немирів, пров. Некрасова, 6, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з
оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2050 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Могозіну Оксану Леонидівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення вестибуля № 2 площею 4,0 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу
№ 2, що перебуває на балансі Вінницького державного педагогічного університету ім.
Михайла Коцюбинського, за адресою: 21000, м. Вінниця, вул. Довженка (колишня Ленінградська)/Острозького, 26/32, з метою укладення договору оренди. Строк надання
послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1900 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Остренюк Людмилу
Василівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення коридору № ХХХ площею 4,0 м2 на 3-му поверсі навчального корпусу
№ 1, що перебуває на балансі Вінницького державного педагогічного університету
ім. Михайла Коцюбинського, за адресою: 21000, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, з
метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1900 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Попову Аліну Аркадіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення коридору № 31 площею 4,0 м2 на 5-му поверсі навчального корпусу
№ 3, що перебуває на балансі Вінницького державного педагогічного університету
ім. Михайла Коцюбинського, за адресою: 21000, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, з
метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1900 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Прокопенко Світлану
Михайлівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № 8 площею 4 м2 на 1-му поверсі адмінкорпусу (літ. А), що перебуває на балансі Державної фіскальної служби України та оперативному управлінні
(користуванні) Могилів-Подільської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Вінницькій області, за адресою: 24000, Вінницька обл.,
Могилів-Подільський р-н, м. Могилів-Подільський, вул. В. Стуса, 54/7а, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість
надання послуг з оцінки – 2000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Шевчук Ольгу Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень
№ 48 – 56 загальною площею 73,4 м2 на цокольному поверсі 9-поверхового адміністративного будинку (літ. А), що перебуває на балансі Головного управління Державної
казначейської служби України у Вінницькій області, за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 29, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг
з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1900 грн.

приÉНЯто ріØÅННЯ про приватизаціÞ
ВолИнсьКа область
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Волинській області від 17.07.2018 № 288 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта державної власності шляхом продажу на аукціоні – нежитлове приміщення – гараж, літер «Б-1» загальною площею 39,5 м2 за адресою: Волинська обл.,
м. Володимир-Волинський, вул. Олени Хохол, 22.

КИЇВсьКа область
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 16 липня 2018 року № 653 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта державної власності – об’єкта незавершеного будівництва – житлового
будинку № 6 за адресою: Київська область, Баришівський район, с. Гостролуччя,
вул. Молодіжна, шляхом продажу на електронному аукціоні.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 16 липня 2018 року № 654 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта державної власності – об’єкта незавершеного будівництва – житлового
будинку № 7 за адресою: Київська область, Баришівський район, с. Гостролуччя,
вул. Молодіжна, шляхом продажу на електронному аукціоні.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 16 липня 2018 року № 655 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта державної власності – об’єкта незавершеного будівництва – житлового
будинку № 8 за адресою: Київська область, Баришівський район, с. Гостролуччя,
вул. Молодіжна, шляхом продажу на електронному аукціоні.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 16 липня 2018 року № 656 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта державної власності – об’єкта незавершеного будівництва – 4-квартирного
житлового будинку (поз. 4) за адресою: Київська область, Баришівський район,
с. Недра, вул. Березанська, 3г, балансоутримувачем якого є СВК «Полісся» (код
ЄДРПОУ 00846381).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 16 липня 2018 року № 657 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта державної власності – об’єкта незавершеного будівництва – 4-квартирного
житлового будинку (поз. 5) за адресою: Київська область, Баришівський район,
с. Недра, вул. Березанська, 3д, балансоутримувачем якого є СВК «Полісся» (код
ЄДРПОУ 00846381).
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 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 16 липня 2018 року № 658 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
державної власності – об’єкта незавершеного будівництва – 4-квартирного житлового
будинку (поз. 6) за адресою: Київська область, Баришівський район, с. Недра, вул. Березанська, 3е, балансоутримувачем якого є СВК «Полісся» (код ЄДРПОУ 00846381).

льВіВсьКа область
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області від 17.07.2018 № 00946 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації державної власності: окремого майна – будівлі операційнодиспетчерського управління за адресою: Львівська обл., Сокальський р-н, с. Сілець, присілок Солтиси, 753, що перебуває на балансі Відокремленого підрозділу
«Західно-Українська виконавча дирекція з ліквідації шахт» Державного підприємства
«Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація», код ЄДРПОУ 39257791, шляхом
продажу на аукціоні з умовами.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області від 17.07.2018 № 00947 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої
приватизації державної власності: окремого майна – будівлі їдальні та сараї за адресою: Львівська обл., Сокальський р-н, с. Сілець, присілок Солтиси, 753, що перебуває
на балансі Відокремленого підрозділу «Західно-Українська виконавча дирекція з ліквідації шахт» Державного підприємства «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація», код ЄДРПОУ 39257791, шляхом продажу на аукціоні з умовами.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області від 17.07.2018 № 00948 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої
приватизації державної власності: окремого майна – будівлі пилорами за адресою:
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Сілець, присілок Солтиси, 753, що перебуває на
балансі Відокремленого підрозділу «Західно-Українська виконавча дирекція з ліквідації
шахт» Державного підприємства «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація»,
код ЄДРПОУ 39257791, шляхом продажу на аукціоні з умовами.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області від 17.07.2018 № 00949 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої
приватизації державної власності: окремого майна – будівлі дегазаційної установки
за адресою: Львівська обл., Сокальський р-н, с. Сілець, присілок Солтиси, 753, що перебуває на балансі Відокремленого підрозділу «Західно-Українська виконавча дирекція
з ліквідації шахт» Державного підприємства «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація», код ЄДРПОУ 39257791, шляхом продажу на аукціоні з умовами.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області від 17.07.2018 № 00950 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації державної власності: окремого майна – будівлі ВГК за адресою:
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Сілець, присілок Солтиси, 753, що перебуває на
балансі Відокремленого підрозділу «Західно-Українська виконавча дирекція з ліквідації

Над номером працювали:
О. В. ЦАРУЛІЦА (видавнича підготовка)
Л. П. ПЮРА (дополіграфічна підготовка)

шахт» Державного підприємства «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація»,
код ЄДРПОУ 39257791, шляхом продажу на аукціоні з умовами.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Львівській області від 17.07.2018 № 00951 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта малої приватизації державної власності: окремого майна – адмінпобуткомбінату за адресою: Львівська обл., Сокальський р-н, с. Сілець, присілок Солтиси, 753, що перебуває на балансі Відокремленого підрозділу «Західно-Українська
виконавча дирекція з ліквідації шахт» Державного підприємства «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація», код ЄДРПОУ 39257791, шляхом продажу на
аукціоні з умовами.

одесьКа область
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Одеській області від 16.07.2018 № 828 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
державної власності – Санаторій-профілакторій «Портовик» (комплекс загальною
площею 4 301,4 м2), що розташований за адресою: Одеська область, м. Южне,
вул. Приморська, 1 та перебуває на балансі Южненської філії ДП «Адміністрація
морських портів України» (код ЄДРПОУ 38728549).

сУмсьКа область
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Сумській області від 17.07.2018 № 380 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта державної власності – нежитлового приміщення загальною площею 88,3 м2
за адресою: Сумська область, м. Охтирка, пров. Друкарський, 4, що обліковується
на балансі Північно-східного офісу Державної аудиторської служби України.

ЧерКасьКа область
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Черкаській області від 16.07.2018 № 83-МП прийнято рішення про приватизацію
об’єкта малої приватизації державної власності – державного пакета акцій розміром 0,0102% у статутному капіталі ПАТ «ВЕРК» (код за ЄДРПОУ 30146198, Черкаська обл., м. Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 144).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області від 16.07.2018 № 23-НБ прийнято рішення про приватизацію об’єкта
державної власності незавершеного будівництва – торгового центру (Черкаська
обл., Драбівський р-н, с. Рецюківщина, вул. Паркова, 3). Балансоутримувач – Публічне акціонерне товариство «Черкаський» (код за ЄДРПОУ 05390017).
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