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офіційне видання фдму

прийнято рішення про приватизацію
Самбірського управління Державної казначейської служби України Львівської
області, шляхом продажу на аукціоні без умов.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про внесення змін
до наказів про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області від 13.09.2018 №01323 внесено зміни до наказу
регіонального відділення від 24.04.2018 № 00520 «Про прийняття рішення про
приватизацію об’єкта малої приватизації окремого майна», а саме: приватизувати окреме майно нежитлове приміщення – гараж № 4 площею 26,8 м2 за
адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. Мазепи, 13, що перебуває на балансі
Самбірського управління Державної казначейської служби України Львівської
області, шляхом продажу на аукціоні без умов.






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області від 13.09.2018 № 01324 внесено зміни до наказу
регіонального відділення від 24.04.2018 № 00518 «Про прийняття рішення про
приватизацію об’єкта малої приватизації окремого майна», а саме: приватизувати окреме майно нежитлове приміщення – гараж № 2 площею 20,2 м2 за
адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. Мазепи, 13, що перебуває на балансі







 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Львівській області від 13.09.2018 № 01325 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 24.04.2018 № 00521 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації окремого майна», а саме: приватизувати
окреме майно – допоміжні приміщення площею 23,1 м2 за адресою: Львівська
обл., м. Самбір, вул. Мазепи, 13, що перебувають на балансі Самбірського
управління Державної казначейської служби України Львівської області, шляхом продажу на аукціоні без умов.






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області від 13.09.2018 №01326 внесено зміни до наказу
регіонального відділення від 24.04.2018 № 00519 «Про прийняття рішення про
приватизацію об’єкта малої приватизації окремого майна», а саме: приватизувати окреме майно нежитлове приміщення – гараж № 3 площею 25,7 м2 за
адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. Мазепи, 13, що перебуває на балансі
Самбірського управління Державної казначейської служби України Львівської
області, шляхом продажу на аукціоні без умов.

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО проведення конкурсів на право оренди МАЙНа
інформація регіональних відділень ФДМУ

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про проведення конкурсу
на право оренди державного майна
 Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. № 3, 4, 9, 22
підвалу та кімн. № 43, 45, 66, 67, 68 на другому поверсі 6-поверхової
нежитлової будівлі, інв. № 1, техпаспорт відсутній, пам’ятка архітектури та містобудування місцевого значення (пам’ятка «Банк «Північний»
охоронний № 611) загальною площею 215,5 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Сумська, 1, що перебуває на балансі ДУ «Державний інститут праці та
соціально-економічних досліджень».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку,
на 16.05.2018 становить 1 221 300,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових орендних плат – 99 538,92 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 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 – липень 2018 року, яка без урахування ПДВ становить 16 589,82 грн,
при орендних ставках 15 %, 18 %, 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 складів на площі
125,1 м2, торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів на площі
41,9 м2, офісних приміщень на площі 48,5 м2.
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, санітарно-епідеміологічних, 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 – 2 роки 11 місяців. 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 пропорціями 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 о 10.00 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 о 10.00.
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 учасником зі зазначенням банківських реквізитів;
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;
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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);
інформацію 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.
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 участю учасника конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об`єктом оренди можна в робочі дні та години
за місцем його розташування.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна
отримати у РВ ФДМУ по Харківській області (відділ оренди) за
адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)
ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Харкова про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс:
КЕВ м. Харкова, адреса: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 61.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове приміщення будівлі № 11 загальною площею 194,4 м2 військового містечка № 122, що знаходиться за адресою: м. Харків,
вул. Залютинська, 20.

Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного законодавства, становить 2 262,80 грн
на місяць (без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання
об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого
майна під розміщення виробництва; компенсація орендодавцю
податку за землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію;
компенсація витрат за виконання незалежної оцінки майна; виконання ремонту орендованого майна; встановлення приладів
обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря
та укладення прямих договорів з постачальними організаціями;
забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати
внесенням завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за
перший (базовий) місяць оренди, який вноситься в рахунок плати
за останні три місяця оренди.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по
завершенні 20 календарних днів з моменту опублікування
цієї інформації.
Телефони для довідок: (057) тел./факс 700-44-63, 700-44-66.
ІНФОРМАЦІЯ
Київського КЕУ про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс:
Київське квартирно-експлуатаційного управління, поштова адреса: 03186, м. Київ, а/с 37.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нерухоме військове майно – частина нежитлових приміщень загальною
площею 190,6 м2 в будівлі (інв. № 260) військового містечка
№ 1 (далі – майно), що розташоване за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль.
Балансоутримувач: Київське КЕУ.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку
на 31.05.2018 становить 907 080,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить
4 466,63 грн (без ПДВ) за базовий місяць оренди – липень
2018 року за умови використання частини нежитлових приміщень площею 50,0 м2 під розміщення громадської організації
на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності (не більш як 50,0 м2), та частини нежитлових
приміщень площею 140,6 м2 – під розміщення громадської організації на площі, що не використовується для провадження
підприємницької діяльності, що перевищує 50,0 м2.
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси інфляції згідно із законодавством.

Термін оренди – 2 роки 11 місяців.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням;
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з початковим
розміром орендної плати; сплата завдатку у розмірі, не меншому
ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, протягом
місяця з моменту підписання договору оренди; своєчасно (щомісяця до 20 числа поточного місяця) і в повному обсязі сплата
орендної плати з урахуванням індексу інфляції згідно із законодавством; встановлення приладів обліку комунальних послуг за
рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів
з постачальними організаціями (до моменту укладення прямих
договорів); відшкодовувати витрати орендодавцю за комунальні
послуги; компенсація земельного податку під об’єктом оренди
та за прилеглу територію; компенсація витрат за виконаний звіт
незалежної оцінки майна та публікування об’яви; виконання капітального та поточних ремонту орендованого майна за власні кошти без вимоги на відшкодування; страхування майна на користь
орендодавця на суму, не меншу ніж встановлена за незалежною
оцінкою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до
його призначення та умов договору оренди; заборона приватизації
та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення
орендованого майна.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших
умов конкурсу.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, вказані
в п. 3.2 наказу Фонду державного майна України та Міністерства
оборони України від 26 липня 2000 року № 1549/241, крім того:
заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний
учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів;
відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника
конкурсу; довідку від учасника конкурсу про те, щодо нього не
порушено справу про банкрутство; зобов’язання (пропозиції)
щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований
учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному
конверті (з печаткою учасника конкурсу) з написом «Для участі
в конкурсі по оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: протягом 20 (двадцяти) календарних днів після опублікування
цієї інформації за поштовою адресою: 03186, м. Київ, а/с
37. Контактний телефон (044) 242-81-99.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО волинській ОБЛАСТІ про зміни до оголошення про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
В оголошенні орендодавця – РВ ФДМУ по Волинській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви, опублікованому в газеті «Відомості приватизації» від 03.09.2018
№ 71 (1195) на стор. 2, в графі «максимально можливий термін оренди» слід читати: «1 рік».

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

Назва органу управління

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

1 Міністерство освіти і
науки України
2
3
4
5
6
7
8

00493681, Житомирський національний агроекологічний університет,10008, м. Житомир, бульвар Старий, 7,
тел. (0412) 22-85-97
Міністерство аграрної 37199618, ДП «Укрспирт», 07400, Київська обл., м. Броваполітики та продоволь- ри, вул. Гагаріна, буд. 16, тел. (044) 284-04-90
ства України
Державна служба Укра- 00698236, Державне підприємство «Житомирський науковоїни з питань геодезії,
дослідний та проектний інститут землеустрою», 10002,
картографії та кадастру м. Житомир, вул. Довженка, 45, тел. (0412) 34-68-31
Міністерство освіти і
38343774, Житомирський торговельно-економічний конауки України
ледж Київського національного торговельно-економічного
університету,10005, м. Житомир. вул. Черняховського,101
Міністерство освіти і
38343774, Житомирський торговельно-економічний коледж
науки України
Київського національного торговельно-економічного університету, 10005, м. Житомир. вул. Черняховського,101
Державне агентство
25592421, ДП «Укрриба», вул.Тургенєвська, 82а, м. Київ,
рибного господарства 04053, тел./факс (044) 486-07-91
України
Державне агентство
25592421, ДП «Укрриба», вул. Тургенєвська, 82а, м. Київ,
рибного господарства 04053, тел./факс (044) 486-07-91
України
Національна поліція
40108625, Головне управління Національної поліції в ЖитоУкраїни
мирській області, 10008, м. Житомир, Старий бульвар, буд.
5/37, тел. (0412) 40-75-96

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
за максимально можзагальна вартість майна
реєстровий номер майна
місцезнаходження
оцін- ливий
площа, м2 незалежною
строк оренди
кою без ПДВ, грн

найменування

Нежитлові приміщення (буфет та роздаточ- 00493681.1.БЕШСНП9920 м. Житомир, вул. Пушкінська,55
на) в будівлі факультету лісового господарства (навчальний корпус № 6)
Частина димової труби та технологічний
–
Житомирська обл., Лугинський р-н,
майданчик біля труби
с. Липники, вул. Заводська, буд. 1

30,8

154 406,00

До 3 років

17,7;
7,0

127 976,00

До 3 років

Нежитлове приміщення будівлі (літ. А)

00698236.1.ХЕЦАХП139

10,7

47 690,00

2 роки 364 дні

Частина нежитлового приміщення на 1-му
поверсі навчального корпусу

01566117.23.ННЯРХП207 м. Житомир, вул.Чуднівська,101

3,0

16 457,00

Частина нежитлового приміщення їдальні

01566117.23.ННЯРХП207 м. Житомир, вул.Чуднівська,101

30,0

99 392,00

–

649 547,00

–

437 417,00

62,8

73 205,00

м. Житомир, вул. Довженка, 45

Гідротехнічні споруди нагульного ставка
25594221.23.ААЕЖАГ850 За межами с. Паволоч, в межах
«Паволоч» в руслі р. Роставиця площею
земель Паволоцької сільської ради
232,0413 га
Попільнянського району
Гідротехнічні споруди нагульного ставка «Го- 25592421.23.ААЕЖАГ842 За межами с. Голубятин, в межах
лубятин» в руслі р. Роставиця площею 105,8
земель Голубятинської сільської
га (у т. ч. водного дзеркала – 75,114 га)
ради Попільнянського району
Нежитлові приміщення побутової будівлі з
40108625.3.АААДИА958 м. Житомир, вул. Слобідська, 35
майстернями (літ. А)

мета використання
Розміщення буфету в начальному
закладі (без реалізації товарів підакцизної групи)
Розміщення технічних засобів і антен оператора телекомунікацій

Розміщення офіса для заняття адвокатською діяльністю (проведення
діяльності у сфері права)
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного апарата,
що відпускає продовольчі товари
(снековий апарат)
2 роки 364 дні
Розміщення буфету в начальному
закладі (без реалізації товарів підакцизної групи)
2 роки 11 місяців Для рибогосподарських потреб
(розміщення рибних господарств)
2 роки 11 місяців Для рибогосподарських потреб
(розміщення рибних господарств)
2 роки 364 дні

Розміщення складу

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 КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Пенсійний фонд
України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
20632802, Головне управління Пенсійного фонду України, 25009,
м. Кропивницький, вул. Соборна, 7а, тел. 33-04-52

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за незаплоща, м2
лежною оцінкою, грн
Нежитлові приміщення 40382283.1.ВДРЮКФ060 Кіровоградська обл., м. Благовіщенське,
20,37
54 100,00
вул. Ореста Гуменюка, 7
найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

максимально можмета використання
ливий строк оренди
2 роки 11 місяців З метою заняття нотаріальною
діяльністю

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, РВ ФДМУ по Кіровоградській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавцем буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди.
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна максимально
загальна
найменування
місцезнаходження
мета використання
за незалежною можливий строк
площа, м2
оцінкою, грн
оренди
03450726, Відокремлений структурний підрозділ ЛьвівЧастина даху будівлі гуртожитку
–
м. Львів, вул.Пасіч5,0
35 865,00
2 роки 364 дні Розміщення технічних засобів і антен операторів
ський автомобільно-дорожній коледж НУ «Львівська пона, 89
станом на
телекомунікацій, які надають послуги рухомого (молітехніка», 79008, м. Львів, вул. Личаківська, 2
30.06.2018
більного) зв'язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету
33073442, Державне підприємство «Міжнародний аеро- Нежитлові приміщення на третьому поверсі будівлі під літеІнформація відсутня м. Львів,
50,0
1 327 032,00 2 роки 11 місяців Розміщення кафе-бару, що здійснює продаж підпорт «Львів» імені Данила Галицького», 79000, м. Львів,
рою «Б-3» нового аеровокзалу
вул. Любінська,168
станом на
акцизних товарів
аеропорт ЦА, тел. (032) 229-80-34
30.06.2018
33073442, Державне підприємство «Міжнародний аеро- Нежитлове приміщення яке розташоване на третьому повер- Інформація відсутня м. Львів,
150,0
4 246 685,00 2 роки 11 місяців Розміщення кафе-бару, що не здійснює продаж
порт «Львів» імені Данила Галицького», 79000, м. Львів,
сі будівлі під літерою «Б-3» нового аеровокзалу
вул. Любінська,168
станом на
товарів підакцизної групи
аеропорт ЦА, тел. (032) 229-80-34
30.06.2018
38501853, ДУ «Львівський обласний лабораторний центр Нежитлові приміщення на першому поверсі будівлі
38501853.1.АААДВГ591 м. Львів, вул. Копис- 101,1
949 000,00
1 рік
Розміщення: 32,7 м2 –офіс; 68,4 м2 – склад
Міністерства охорони здоров’я України», 79014, м. Львів,
тинського, 10
станом на
вул. Круп’ярська, 27, тел. (032) 275-60-61
31.07.2018
02071004, Українська академія друкарства, 79020,
Нежитлові вбудовані приміщення, а саме: частина нежит–
м. Львів, вул. Під
4,0
68 070,00
2 роки 364 дні Розміщення торговельного об'єкта з продажу пром. Львів, вул. Під голоском,19, тел. (032) 242-23-40
лового приміщення VII площею 2,0 м2 на 1-му поверсі та
Голоском,19
станом на
довольчих товарів
частина нежитлового приміщення VII площею 2,0 м2 на 3-му
31.05.2018
поверсі будівлі навчального адміністративного корпусу № 1
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний
телефон)

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти і науки України
2 Міністерство
інфраструктури
України
3 Міністерство
інфраструктури
України
4 Міністерство
охорони здоров’я
України
5 Міністерство освіти і науки України

реєстровий номер
майна

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».

19 вересня 2018 року

№ 76 (1200)

3

відомості
приватизації

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО РІВНЕНСЬКІЙ 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)

1 Державна служба 02362061, Головне управління статистики у Рівненській області, 33028,
статистики України м. Рівне, вул.Короленка, 7, тел. (0362) 26-68-04

найменування
Нежитлове приміщення другого
поверху адмінбудівлі (кімн. № 22)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за не- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 залежною оцінкою, грн
строк оренди
–
Рівненська обл., м. Здолбу19,5
77 200,00
2 роки 364 дні
Розміщення суб’єкта господарювання, що
нів, вул.Пушкіна, 44
проводить діяльність у сфері права

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33028, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, РВ ФДМУ по Рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. У разі надходження двох і більше заяв на
об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
В оголошенні про намір передати в оренду об’єкт державного майна – перший поверх приміщення пожежного депо площею 107,9 м2, розташованого за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 106, що перебуває на балансі
ДП НВО «Потенціал-Еко», опублікованому в газеті «Відомості приватизації» від 12.09.2018 № 74 (1198), у колонці «місцезнаходження» слід читати: «м. Рівне, вул. Київська, 106», у колонці «загальна площа, м2» слід читати: «107,9», у колонці «вартість майна за незалежною оцінкою, грн» слід читати: «76 290», у колонці «максимально можливий строк оренди» слід читати: «1 рік», у колонці «мета використання» слід читати: «Виготовлення
столярних виробів».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ 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

за
максимально
загальна вартість майна
оцінкою можливий строк мета використання
площа, м2 незалежною
без ПДВ, грн
оренди
1 Державне агентство
25592421, Державне підприємство «УкрриГідротехнічні споруди ставу Медведівці № 1 (у т. ч. водовипуск,
25592421.81.ААЕЖАЖ638; Тернопільська обл., Бучацький р-н,
Риборозведення
рибного господарства ба», 04050, вул. Тургенєвська, 82а, м. Київ,
зем. дамба), та гідротехнічні споруди ставу Медведівці № 2 (у т. ч. 25592421.81.ААЕЖАЖ639 с. Медведівці, на території Медведівської
–
150 976,00
2 роки 11 місяців
України
тел. (044) 486-07-91
водовипуск, зем. дамба)
сільської ради, в межах населеного пункту
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, РВ ФДМУ по Тернопільській області. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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».
найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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
максимально можливий
мета використання
площа, м2 за незалежною оцінкою, грн
строк оренди
1 Міністерство освіти 00729051, Відокремлений структурний підрозділ агротехнічного коледжу
Частина підвального примівул. Незалежності, 17,
198, 9
413 300,00
2 роки 364 дні
Розміщення громадського об’єднання на
і науки України
Уманського національного університету садівництва, вул. Незалежності, 21, щення гуртожитку № 3
м. Умань, Черкасьплощі, що не використовується для провам. Умань, Черкаська обл., тел. (04744) 3-58-00
ка обл.
дження підприємницької діяльності
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 місцезнаходження
загальна
вартість майна за неза- максимально можлимета використання
номер майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти
02544490, КВПУ будівництва і дизайну, 03061, м. Київ, вул. Ше- Нерухоме майно – нежитлове при–
м. Київ, вул. Патрі102,0
1 202 000,00
2 роки 11 місяців
Виготовлення зварювальних вузлів для сантехнічних робіт,
і науки України
пелєва, 3, тел. (044) 497-71-65
міщення на 1-му поверсі будівлі
отів, 96
станом на 30.04.2018
металевих заготовок, водостічних труб для покрівлі
Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів – водовипускні споруди (2 од.); насосна станція 50х80; головна насосна станція; контурна дамба № 1; контурна дамба № 2;
контурна дамба № 3; напірний трубопровід; причали на ВП
(14 од.); водовипускні споруди (8 од.); водовипускні ставки
(28 од.); перепуски із ВП в ВП (2 од.). Балансоутримувач: ДП
«Укрриба». Адреса: Дніпропетровська обл., Царичанський р-н,
в межах земель Могилівської сільської об’єднаної територіальної громади, за межами с. Могилів. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ТОВ ВТФ «Елегія». Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки – 26,0 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: гідротехнічні споруди: водовипускні споруди, насосні
станції, контурні дамби, напірні трубопроводи, причали, перепуски із ВП в ВП.
 2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 24,0 м2 (в т. ч. 6,3 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДУ «Жовтоводська виправна колонія
(№ 26)». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, пров.
Дальній, 11. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ФОП Школа К. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
3,12 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та
частини будівель.
 3. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 248,75 м2. Балансоутримувач: Криворізьке
міське управління МВС України в Дніпропетровській області. Адреса: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Аляб’єва, 15а. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ТОВ «Долівенко». Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 4. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення
площею 14,4 м2. Балансоутримувач: Головне управлння статистики у Дніпропетровській області. Адреса: м. Кривий Ріг,
просп. Героїв-підпільників, 1а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПП
«Статсервіс». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення та частини будівель.
 5. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення
площею 22,6 м2. Балансоутримувач: Відокремлений підрозділ
«Дніпровська електроенергетична система» ДП НЕК «Укренерго».
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Нарвська, 1. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі». Дата оцінки 29.09.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення
та частини будівель.
 6. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 61,3 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Криворізька, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ФОП Косенко М. М. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 40,1 м2 (у т. ч. 5,5 м2 – площа загального користуван-

№ 76 (1200)

ня). Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Тітова, 25. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП
Ярцева О. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення та частини будівель.
 8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 64,03 м2 (у т. ч. 5,82 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт».
Адреса: м. Дніпро, вул. Малиновського, 76. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «ТРАК ПАРТС ГРУП 2013». Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 9. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення
площею 4,71 м2 (у т. ч. 1,09 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова».
Адреса: м. Дніпро, вул. Робоча, 166. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ФОП Заславський А. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: приміщення та частини будівель.
 10. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 28,82 м2 (у т. ч. 2,62 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро,
вул. Європейська, 15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Медведовська А. Ф. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення та частини будівель.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального
відділення конкурсну документацію, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду за встановленою формою; інформацію про претендента
за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення,
мають бути завірені підписом керівника СОД.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190, зі змінами, внесеними наказом ФДМУ 16.01.2018
№ 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018
за № 198/31650.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, та терміну
виконання робіт (у календарних днях).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на
конверті «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»
до відділу документального забезпечення та архівної роботи за
адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10 до 28
вересня 2018 р.
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні
04.10.2018 об 11.00, телефон для довідок (056) 744-11-51.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: частина їдальні (поз. 41 за планом) площею 47,31 м2 першого поверху побутового кор-

Департамент оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної
діяльності, т. 200-36-36
пусу (літ. Г, Г'). Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Сергія Мартина, 3. Балансоутримувач: ДНЗ
«Ужгородський центр професійно-технічної освіти». Мета проведення незалежної оцінки: для продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Замовник робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Марчук І. Г. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.09.2018. Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення,
частини будівель закладів громадського харчування. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2400 грн. Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення фойє (поз. 1
за планом) площею 2,0 м2 (2,0 х 1,0 м) на першому поверсі
навчального корпусу «літ. Г» Вищого професійного училища
№ 34 м. Виноградів. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська
обл., м. Виноградів, вул. Івана Франка, 116. Балансоутримувач:
Вище професійне училища № 34 м. Виноградів. Мета проведення
незалежної оцінки: для продовження договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП
Марчук В. О. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.09.2018. Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення, частини
будівель для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки – 2 400 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 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).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на
підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок
та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників
конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання
містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до
нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 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 до
Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення); 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 до Положення).
Місцезнаходження комісії та робочої групи: 88000, м. Ужгород,
вул. Собранецька, 60, телефон для довідок (0312) 61-38-83.
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
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області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60
(каб. 313) до 03 жовтня 2018 року 17.00 (включно).
Конкурс відбудеться 09 жовтня 2018 року о 10.00 у
РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород,
вул. Собранецька, 60, каб. 303).

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: нежитлові приміщення адміністративного корпусу загальною площею 81,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, просп. Шевченка, 1. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. 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): серпень –
вересень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП
Каспарова Ірина Сергіївна (код за ЄДРПОУ 2560317361); тел.
(093) 483-83-00; (093) 483-83-03.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення нежитлової будівлі загальною площею 0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Рені, вул. Дунайська,
188. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Рені,
вул. 28 Червня, 257а. 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): серпень – вересень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП
Паніогло Василь Григорович (код за ЄДРПОУ 2038607834); тел.
(04840) 4-51-77.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення в будівлі побутових приміщень загальною площею 0 м 2 .
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Морський торговельний порт «Южний». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 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):
серпень – вересень, інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ТОВ «Контрактні матеріали» (код за ЄДРПОУ 39227772);
тел. (067) 487-33-33.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення холу, розташованого на 1-му рівні вхідного павільйону
Одеського морвокзалу, загальною площею 0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП Адміністрація морських портів України Одеська філія. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 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)
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):
серпень – вересень, інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ФОП Буракова Юлія Олександрівна (код за ЄДРПОУ
3007116044); тел. (093) 429-24-29.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 2-го
поверху портофлоту літ. «Б» загальною площею 0 м 2.
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):
серпень – вересень, інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ТОВ «СЕРВІС СМАКУ» (код за ЄДРПОУ 42067612); тел.
(098) 382-92-97.
 6. Назва об’єкта оцінки: бар літній площадки з металопластику, альтанки – 5 шт., загальною площею 0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Морський
торговельний порт «Чорноморськ». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Леніна, 15. 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): серпень – вересень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Задорожний Микола Павлович
(код за ЄДРПОУ 2093122078); тел. (099) 454-40-91.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового побутового приміщення на 1-му поверсі 5-поверхового навчального
корпусу загальною площею 19,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Національний університет «Одеська
морська академія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Успенська, 28. 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): серпень – вересень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП
Карпенко Лариса Семенівна (код за ЄДРПОУ 1880919826); тел.
(098) 244-21-95.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлового приміщення (інв.
№ 072500) загальною площею 4,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Одеський
морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, пл. Митна, 1/2. Мета проведення оцінки: визначення
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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): серпень – вересень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Публічне
акціонерне товариство Акціонерний Банк «Південний» (код за
ЄДРПОУ 20953647); тел. 757-92-32.
 9. Назва об’єкта оцінки: приміщення на 1-му поверсі
учбового корпусу № 1 ОДАУ загальною площею 32,8 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський
державний аграрний університет. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Канатна, 99. 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):
серпень – вересень, інформація про особу – платника робіт з
оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «Автошкола
№ 1» (код за ЄДРПОУ 36673179); тел. 799-69-30.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення другого поверху в двоповерховій будівлі 5-го термінала порту (реєстровий номер 01125672.2.РАЯИЮК0866)
загальною площею 47,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Іллічівський морський торговельний порт.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ,
с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4. 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):
серпень – вересень, інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ТОВ «БЛГ ВіДі Логістікс» (код за ЄДРПОУ 36106365); тел.
(067) 444-75-03 Ілля.
 11. Назва об’єкта оцінки: частина ділянки автополігону
з покриттям загальною площею 100,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська
обл. Біляївський р-н, с. В. Дальник, вул. Кірова, 2. 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): серпень – вересень, інформація про особу – платника
робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «Академія Клас» (код за ЄДРПОУ 5815586); тел. 722-00-80.
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 1-го
поверху 5-поверхового гуртожитку загальною площею
189,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 20.
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): серпень – вересень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Приватне підприємство виробничо-комерційна фірма «Співробітництво-1» (код за
ЄДРПОУ 19057907); тел. 748-82-80.
 13. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля учбового
корпусу ОНУ ім. І. І. Мечникова загальною площею 17,4 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний університет ім. Мечнікова. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, Французський бульвар, 24/26. 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): серпень –
вересень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: суб’єкт
підприємницької діяльності – фізична особа Гильов Володимир
Анатолійович (код за ЄДРПОУ 2218100290); тел. 735-27-50.
 14. Назва об’єкта оцінки: приміщення прибудови до котельної на території енергогосподарства загальною площею
59,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Ренійський 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 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): серпень – вересень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Термінал Дунай» (стара
назва – «Трансбункер –Дунай») (код за ЄДРПОУ 33268420); тел.
(048) 406-17-39.
 15. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення частини кімнати № 109 учбового корпусу № 1 загальною площею
4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, просп. Шевченка, 1. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою 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): серпень – вересень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Науковий парк Одеського політехнічного університету» (код за
ЄДРПОУ 39570137); тел. 705-83-76.
 16. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 106
на першому поверсі Корпусу гінекології та другого хірургічного відділення Багатопрофільного медичного центру
(Університетської клініки № 1) (інв. № 10310002) загальною площею 23,7 м 2. Найменування балансоутримувача

об’єкта оцінки: Одеський національний медичний університет.
Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Одеса, вул. Пастера, 9.
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): серпень – вересень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аптека № 1 Трансфарм» (код за ЄДРПОУ 32799279);
тел. (044) 500-87-40.
 17. Назва об’єкта оцінки: приміщення на 1-му поверсі
учбового корпусу № 1 ОДАУ загальною площею 90,4 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський
державний аграрний університет. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Канатна, 99. 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):
серпень – вересень, інформація про особу – платника робіт з
оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «Автошкола
№ 1» (код за ЄДРПОУ 36673179); тел. 799-69-30.
 18. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП «Адміністрація морських портів України» Одеська Філія. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пл. Митна, 1/2.
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): серпень – вересень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: Публічне акціонерне товариство
Акціонерний Банк «Південний» (код за ЄДРПОУ 20953647); тел.
757-92-32.
 19. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення в будинку АПК (інв. № 060145) загальною площею 9,0 м 2.
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 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):
серпень – вересень, інформація про особу – платника робіт з
оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «Транс Фаворит» (код за ЄДРПОУ 36674979); тел. (048) 235-60-54.
 20. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (літ.
«Н», «О») площею 33,3 м2 та криті майданчики (навіси)
(літ. «С», «П») площею 32,3 м2, загальною площею 65,6 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. В. Терешкової, 11. 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): серпень – вересень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець
Мамедов Нуранддін Анвер Огли (код за ЄДРПОУ 2331911434);
тел. (093) 316-52-57.
 21. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 90 на
першому поверсі Корпусу гінекології та другого хірургічного
відділення Багатопрофільного медичного центру (університетської клініки № 1) (інв. № 10310002) загальною площею
19,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеський національний медичний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Пастера, 9. 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): серпень – вересень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Аптека № 1 Трансфарм» (код за ЄДРПОУ 32799279); тел. (044)
500-87-40.
 22. Назва об’єкта оцінки: основний будинок (літ. А), тимчасова будівля (літ. Б), тимчасова будівля (літ. В), тимчасова будівля (літ. Г), тимчасова будівля (літ. Д), тимчасова будівля (літ. Ж), вбиральня (літ. З), резервуар (літ. И), огорожа
(№ 1, 2), загальною площею 599,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: РВ ФДМУ в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Татарбунарський
р-н, с. Лиман, вул. Золокарська, 19. 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):
серпень – вересень, інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ГО «Всеукраїнська спілка інвалідів війни в Афганістані та
інших локальних конфліктів».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31 грудня 2015 року № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16
січня 2018 року № 47).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд
комісії з конкурсного відбору, викладені 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 всім об’єктах наведені у № за порядком 4 строки додатка 2 до Положення.
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Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної
оцінки майна по об’єктах оцінки вище 6920 гривень комісією з
конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної
оцінки майна по об’єкту оцінки № 22 вище 12000 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 04.10.2018. 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.
Конкурс відбудеться 10.10.2018 об 11.00 у РВ ФДМУ
по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503). Телефони для довідок: (048) 731-50-39,
731-50-28, 731-50-29.

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

№
з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Очікувана
найбільНайменування об’єкта оцінки,
Інформа- ша ціна
Мета провеплоща, місцезнаходження, Дата оцінки
ція про надання
дення оцінки
балансоутримувач
платника послуг з
оцінки/
грн
Нежитлові приміщення над30.08.18
ВизначенПрАТ «ВФ
2 200
будови даху та ділянки поня вартості
Україна»
крівлі 9-поверхової будівлі
об’єкта з
гуртожитку (інв. № 103289635)
метою продозагальною площею 20,0 м2 за
вження договору оренди
адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська, 52, що перебуває
на балансі Харківського національного технічного університету сільського господарства
імені Петра Василенка, 493741
Нежитлові приміщення № 14- 31.08.18
ВизначенПФ «Гам2700
16, 18, 19, 19а, 19б, 19в, 19г,
ня вартості
ма – 55»
19д, 19е, 20 на цокольному
об’єкта з
поверсі загальною площею
метою продо2
323,7 м за адресою: м. Харків,
вження договору оренди
просп. Науки, 9, що перебувають на балансі Державного
підприємства «Український
науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь», 31632138
Нежитловий окремо розНа дату
ВизначенТОВ
3200
ташований одноповерховий
укладення ня вартості
«Дергачібудинок кафедри анатомії,
договору на об’єкта орен- тепло»
інв. № 0004540, літ. «А-1»,
проведення ди з метою
2
загальною площею 421,7 м
незалежної передачі в
оренду
за адресою: Харківська обл., оцінки
Дергачівський р-н, смт Мала
Данилівка, вул. Академічна,
1, що перебуває на балансі
Харківської державної зооветеринарної академії, 00493758,
тел. (057) 635-74-73
Частина приміщення холу
18.11.18 ВизначенФОП Гро2200
(частково № VI) на 1-му поверня вартості
мико Т. І.
сі триповерхового навчальнооб’єкта з
го корпусу (інв. № 10310006,
метою продоліт. А-3, Б-2, В-2, Г), загальна
вження дого2
площа 3,0 м за адресою:
вору оренди
м. Харків, вул. Полтавський
шлях, 5, що перебуває на
балансі Харківської державної
академії культури, 30036001,
тел. 712-73-85
Нежитлова окремо розташо- На дату
ВизначенФОП Бан3200
вана одноповерхова будівля
укладення ня вартості
дюк О. В.
2
загальною площею 958,7 м за договору на об’єкта оренадресою: м. Харків, вул. Допроведення ди з метою
стоєвського, 16а, що перенезалежної передачі в
буває на балансі ПрАТ «Завод оцінки
оренду
«Трансзв’язок», 01056735
Частина нежитлового примі18.11.18 ВизначенФОП Гро2200
щення (к. № 1) на 1-му поверсі
ня вартості
мико Т. І.
2-поверхового навчального
об’єкта з
корпусу № 3 (літ. за техпаспорметою продотом Б-2) загальною площею
вження дого2
3,0 м за адресою: м. Харків,
вору оренди
вул. Конторська (Червоножовтнева), 1, що перебуває на
балансі Харківської державної
академії культури, 30036001,
тел. 712-73-85
Нежитлове приміщення –
На дату
ВизначенАТ КБ
2200
частина кімн. № 21 (холу) в
укладення ня вартості
«Приватпідвалі 4-поверхової будівлі
договору на об’єкта орен- Банк»
адміністративного корпусу,
проведення ди з метою
літ. за техпаспортом «А-4», інв. незалежної передачі в
№ 00101015, пам’ятка архітек- оцінки
оренду
тури, загальною площею 4,0 м2
за адресою:
м. Харків, вул. Пушкінська,
53, що перебуває на балансі
Національного фармацевтичного університету, 02010936,
тел. (057) 706-15-03
Нежитлове приміщення – кімн. На дату
ВизначенТОВ
2200
№ 0-4 у підвалі 4-поверхової укладення ня вартості
«Інтехречастини будівлі навчальнодоговору на об’єкта орен- сурс»
адміністративного корпусу,
проведення ди з метою
пам’ятка архітектури, літ.
незалежної передачі в
«А-4», інв. № 10131000042,
оцінки
оренду
2
загальною площею 38,7 м за
адресою: м. Харків, вул. Багалія, 13, що перебуває на
балансі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»,
02071180, тел.: (057) 707-6600, 707-66-90

Замовником по вищеперерахованих об’єктах оцінки виступає
РВ ФДМУ по Харківській області.
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь
у конкурсах подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка
складається із:
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підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами,
внесеними наказом ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим
в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі –
Положення); конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому
конверті, щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням таких робіт, з урахуванням усіх податків,
які сплачує претендент згідно із законом, а також строку виконання робіт (у календарних днях); документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненої інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності або оцінювачів, які
будуть залучені: копії договору (копії 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.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за
напрямом «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією
в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості) 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).
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як практичний досвід, буде використовуватись
додаток 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності (пункт 2 розділу II Положення). Зокрема подібними
об’єктами до об’єктів оцінки: окремо розташована нежитлова
будівля – нежитлова будівля; ділянка покрівлі будівлі – ділянка
покрівлі будівлі.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в
єдиній одиниці виміру – календарних днях. Строк виконання робіт повинен становити не більше 5 днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному обсязі необхідної
документації та інформації про об’єкт оцінки).
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.
Конкурси відбудуться у РВ ФДМУ по Харківській області
за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх
об 11.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації.
Телефон для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по
Харківській області за адресою: м. Харків, Театральний майдан,
1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно).

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про проведення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені з метою надання
послуг з оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки № 1: гідротехнічні споруди рибогосподарської технологічної водойми зимувальних ставків
№ 1 та № 2 «Зозуленці Нижній» (інв. №03-015, реєстровий
№ 25592421.93.ПВПВВИ003); гідротехнічні споруди рибогосподарської технологічної водойми літньо-маточного
ставка (інв. № 03-018, реєстровий № 25592421.93.
ПВПВВИ007); гідротехнічні споруди рибогосподарської
технологічної водойми нагульного руслового ставка «Зозуленці Верхній» (інв. № 03-019, реєстровий № 25592421.93.
ПВПВВИ006). Балансоутримувач – Державне підприємство
«Укрриба». Місцезнаходження об’єкта: за межами с. Великі Зозулинці, в межах земель Великозозулинецької с/р, Красилівський
р-н, Хмельницька обл.
Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382)
79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.09.2018.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ «Зозулинці Риба».
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення
є споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення,
гідротехнічні споруди. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки – 16,0 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 2: майданчик для розміщення обладнання площею 12,0 м2 та одне антено-місце на димовій
трубі печі № 8. Балансоутримувач – ДП «Славутський комбінат
«Будфарфор». Місцезнаходження об’єкта: вул. Козацька, 122,
м. Славута, Хмельницька обл.
Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору
оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу:
(098) 575-25-39; volodymyrkobernyk@gmail.com. Дата оцінки –
30.09.2018. Замовник робіт з оцінки – ДП «Славутський комбінат «Будфарфор». Особа-платник робіт з оцінки – ПрАТ «ВФ
Україна».
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення
є споруди, конструктивні частини будівель, призначені для розміщення передавальних пристроїв. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки – 2,5 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 3: майданчик для розміщення обладнання площею 12,0 м2 та одне антено-місце на димовій
трубі печі № 8. Балансоутримувач – ДП «Славутський комбінат
«Будфарфор». Місцезнаходження об’єкта: вул. Козацька, 122,
м. Славута, Хмельницька обл.
Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (098) 57525-39; volodymyrkobernyk@gmail.com. Дата оцінки – 30.09.2018.
Замовник робіт з оцінки – ДП «Славутський комбінат «Будфарфор». Особа-платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення
є споруди, конструктивні частини будівель, призначені для розміщення передавальних пристроїв. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки – 2,5 тис. грн.
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) (далі – Положення). До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД, якими
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктiв у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей

(нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок, та
майнових прав на них».
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу
2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про
претендента (додаток 5 до Положення);
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з
оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3
до Положення);
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому
запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує
претендент згідно із законом, калькуляцію витрат, пов’язаних з
наданням таких послуг, а також строк виконання робіт.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: каб.
№ 10, вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013. Телефони для
довідок: (0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління
персоналом, організаційно-документального, інформаційного
забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсів (включно).
Конкурси відбудуться через 14 днів після опублікування
інформації о 10.00 в РВ ФДМУ по Хмельницькій області за
адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для надання
послуг з оцінки майна
 Найменування об’єкта оцінки № 1: частина горища площею 42,0 м2 будівлі (літ. А), що перебуває на балансі ДПТНЗ
«Чернівецький професійний ліцей автомобільного сервісу».
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно
якого оцінюється: 58000, м. Чернівці, вул. П. Орлика (А. Гайдара), 3.
Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду.
Телефон замовника конкурсу: (0372) 55-42-35 Телефакс замовника конкурсу: (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів):
1. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів: 247 270,00 грн (4506,8 м2) станом на
31.07.2018.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так,
ні): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.07.2018.
 Найменування об’єкта оцінки № 2: частина приміщень:
(1-19) площею 2,0 м2 та (1-20) площею 2,0 м2 на першому
поверсі адміністративної будівлі (літ. А), що перебуває на
балансі Державної фіскальної служби України в оперативному
управлінні (користуванні) Головного управління ДФС у Чернівецькій області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: 58000, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану,
200а.
Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-42-35.
Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна
адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів – 2 127,30 грн станом на 31.07.2018.
Розмір земельної ділянки, усього: 0,9544 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200а. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для
обслуговування адміністративного будинку, для будівництва та
обслуговування будівель органів державної влади та місцевого
самоврядування. Правовий режим земельної ділянки (ділянок):
право постійного користування.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так,
ні): 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 (в редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47).
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Платниками робіт для надання послуг з оцінки майна виступатимуть:
по об’єкту оцінки № 1 – юридична особа – ПрАТ «ВФ Україна»;
по об’єкту оцінки № 2 – юридична особа – ПАТ «Державний
ощадний банк України».
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єктів
оренди не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договорів про надання послуг з оцінки майна, очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єктів, яка буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможців –
2,0 тис. грн.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката
суб‘єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1.
«Оцінка об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізаціями 1.1
«Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т.
ч. земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсах є наявність
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єктів оцінки, що
мають підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами
оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі
оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 13.08.2013 за № 637/23469.
Претендентам на участь у конкурсах потрібно подавати
конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про
претендента (додаток 5 до Положення);

19 вересня 2018 року

6

відомості
приватизації

2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з
оцінки (відповідно до Розділу 1 Положення) 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);
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому
запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує
претендент згідно з законом; калькуляції витрат, пов’язаних з
наданням таких послуг; а також строку виконання робіт.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно
(земельні поліпшення), а саме: конструктивні частини будівель,
що призначені для розміщення передавальних пристроїв.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 2 є нерухоме майно
(земельні поліпшення) – приміщення, частини будівель, що призначені для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв
та іншого подібного майна.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: м. Чернівці,
вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо до каб. № 5 РВ ФДМУ
по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсів. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
Конкурси відбудуться через 14 календарних днів з дня
публікації цієї інформації о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а.
Телефон для довідок (0372) 55-44-84.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення одноповерхової будівлі зерносолодовні (зерносклад) (Ж-1)
площею 618,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної
промисловості «Укрспирт».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Сновський
р-н, с. Нові Боровичі, вул. Заводська, 1.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «Виробниче об’єднання «ПРОТЕКС ГРУП». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 2 150,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вва-

жатимуться об’єкти за такими ознаками: виробнича, виробничоскладська та складська нерухомість. Дата оцінки: 30.09.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: ангар № 1 (М-1) площею
400,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. Тупичів, вул. Миру, 92.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «Виробниче об’єднання «ПРОТЕКС ГРУП». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 5 310,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: виробнича, виробничоскладська та складська нерухомість.
Дата оцінки: 30.09.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 80,0 м2 першого поверху двоповерхової адміністративної будівлі. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської служби
України в Ічнянському районі Чернігівської області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ічня,
вул. Героїв Майдану, 8.
Платник робіт з оцінки: КП «Ліки України» Чернігівської обласної ради. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 2 150,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
Дата оцінки: 30.09.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 31,5 м2 на першому поверсі чотириповерхової
будівлі гуртожитку. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДПТНЗ «Ічнянський професійний аграрний ліцей».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ічня,
вул. Воскресінська, 23.
Платник робіт з оцінки: ФОП Демченко Т. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 150,00
грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельноадміністративного, торговельного призначення та приміщення
закладів громадського харчування.
Дата оцінки: 30.09.2018.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 45,7 м2 на першому поверсі в двоповерховій
адміністративній будівлі. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської служби
України у Куликівському районі Чернігівської області.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., смт Куликівка, вул. Партизанська, 2а.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «Українські лікарські рослини».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2 150,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться
об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного,
торговельно-адміністративного, торговельного призначення та
приміщення закладів громадського харчування.
Дата оцінки: 30.09.2018. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Електронна адреса
замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення
оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190, в редакції наказу ФДМУ від
16.01.2018 № 47 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на
підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким
передбачено провадження практичної оціночної діяльності з
оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також
вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
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 ІІ 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
встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних
днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки
майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області
о 15.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації за
адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ
ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 14000,
м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462)
67-28-18.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Тернопільській області
про результати конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 30.08.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: нежитлове
приміщення будівлі студентського гуртожитку № 1: літера «З»,
позиція 1-21 (аудиторія) площею 57,4 м2 за адресою: вул. Львівська, 1, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського
національного економічного університету 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 – 1900 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта частина даху адміністративної будівлі загальною площею 150,0 м2 за адресою:
вул. Лисенка, 20а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Державного підприємства «Тернопільський науково-дослідний та
проектний інститут землеустрою» 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 – 1 900 гривень, строк
виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Харківській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбулися 04.09.2018
І. Об’єкт приватизації.
Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації
окремого майна – нежитлові будівлі буфету літ. «Є-1» загальною
площею 43,2 м2 та їдальні літ. «Е-1» загальною площею 54,0 м2.
Балансоутримувач – ПАТ «Весотра-Харків». Місцезнаходження
об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: 62418,
Харківська обл., Харківський р-н, смт Пісочин, вул. Автомобільна,
8б, 8в. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта, що приватизується шляхом продажу на аукціоні. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів):
нежитлові будівлі буфету літ. «Є-1» загальною площею 43,2 м2
та їдальні літ. «Е-1» загальною площею 54,0 м2. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: станом на 31.12.2017 – залишкова вартість нежитлових
будівель буфету літ. «Є-1» загальною площею 43,2 м2 – 0 грн,
їдальні літ. «Е-1» загальною площею 54,0 м2 – 20,7 тис. грн. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: 0,0265 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): 62418, Харківська обл.,
Харківський р-н, смт Пісочин, вул. Автомобільна, 8б, 8в. Цільове
призначення земельної ділянки (ділянок): для обслуговування
нежитлових будівель: буфету та їдальні. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю (так, ні): ні. Запланована дата оцінки:
орієнтовно на 31.08.2018. Вартість надання послуг з оцінки: 4500
грн. Переможець конкурсу: ФОП Мокров О. П. Строк виконання
робіт: 5 календарних днів.
II. Об’єкти оцінки.
Найменування об’єкта оцінки, площа,
№
місцезнаходження, балансоутримувач,
з/п
код за ЄДРПОУ, телефон

Вартість робіт,
Мета прове- грн/строк ви- Переможець
дення оцінки конання, каленконкурсу
дарних днів

1 Нежитлові приміщення – кімн. № 124, 05.08.2018
124а, 125 на 2-му поверсі 3-поверхової
будівлі загальною площею 47,2 м2 за
адресою: м. Харків, майдан Героїв
Небесної Сотні (Руднєва), 36, що обліковується на балансі Апеляційного суду
Харківської області, 2894131

2 087/4

ТОВ «Константа»

2 Нежитлова будівля магазину, інв.
№ 621, загальною площею 65,9 м2 за
адресою: Харківська обл., Куп’янський
р-н, сел. Тарасівка, вул. Сморшка, 1,
що перебуває на балансі СТОВ (Ягідне)

3 400/5

ФОП
Жарихін Ю. В.

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

19 вересня 2018 року

Продовження таблиці

Найменування об’єкта оцінки, площа,
№
місцезнаходження, балансоутримувач,
з/п
код за ЄДРПОУ, телефон

Вартість робіт,
Мета прове- грн/строк ви- Переможець
дення оцінки конання, каленконкурсу
дарних днів

3 Нежитлові приміщення – кім. № 16, 17
на 2-му поверсі 3-поверхової будівлі
лабораторного корпусу, літ. «Г-3», інв.
№ 1, загальною площею 33,9 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Мироносицька,
25, що перебуває на балансі ДУ «Державний науково-дослідний і проектний
інститут основної хімії», 00209740, тел.:
(057) 700-01-23, 707-26-01

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

2 140/3

4 Частина поверхні зовнішньої стіни будівлі на першому поверсі 2-поверхової
будівлі Палацу студентів «Сучасник»,
інв. № 10300008, літ. «А-2», загальною
площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Клочківська, 330, що перебуває на
балансі Харківського державного університету харчування та торгівлі, 01566330,
тел. (057) 349-45-15, (057) 337-85-35

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

2 100/5

ФОП
Сорокіна І. М.

ФОП
Жарихін Ю. В.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Івано-Франківській
області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди, що відбувся 03.09.2018
№
з/п

Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

1 Приміщення загальною площею 137,9 м2 в
підвалі адміністративної будівлі (№ ІХ, ІХа, Х,
Ха, Хб, ХХІІІ, ХХІV, ХХV, ХХVІ, ХХVІа та частина
коридорів № VІІІ та № ХІ – 20,6 м2), що обліковується на балансі Головного Управління Державної казначейської служби України
в Івано-Франківській області, за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 14.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
укладення договору оренди
2 Приміщення загальною площею 54,96 м2 на
першому поверсі адміністративної будівлі, що
обліковується на балансі Івано-Франківської філії
ДП Український державний науково-дослідний
інститут проектування міст ім. Ю. М. Білоконя
«Діпромісто», за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. І. Франка, 4. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оренди для укладення договору оренди
3 Частина приміщення пожежного депо – частина
боксу № 13 загальною площею 81,74 м2, що
обліковується на балансі Аварійно-рятувального
загону спеціального призначення Управління
державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області, за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Б. Хмельницького,
92в. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
укладення договору оренди

ПП «Центр
незалежної
оцінки та експертизи»

1 700

Строк
виконання
робіт
(дні)
5

ТОВ «ЕКАЗахід»

1 600

4

ПП «Центр
незалежної
оцінки та експертизи»

1 700

5

Вартість
Переможець
виконання
конкурсу
робітгрн

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернівецькій області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для надання послуг з оцінки майна,
що відбувся 04.09.2018
Конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області переможцем конкурсів визнано ФОП Міцевич Любов Дмитрівна на:
частину приміщень четвертого поверху будівлі (літ. А) загальною площею 48,9 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 228, що перебуває на балансі Державної установи «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ
України по Чернівецькій області»;
кабінет (1-3) першого поверху адмінбудівлі (літ. А) площею
18,4 м2 за адресою: Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Тере-

блече, вул. Головна, 1Н, що перебуває на балансі Філії «Укрінтеравтосервіс – Закарпаття» УДП «Укрінтеравтосервіс». Мета
проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт (по кожному об’єкту оцінки): 2000 гривень та 5
календарних днів.
IНФОРМАЦIЯ РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для проведення незалежної оцінки майна,
що відбулися 07.09.2018
Переможцями конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано:
ФОП Таран Олену Анатоліївну для проведення незалежної
оцінки об’єкта малої приватизації – окреме майно – приміщення
лазні (магазину) загальною площею 405,6 м2 за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, с. Липняжка, вул. Цукровий завод, 22, що перебуває на балансі ТОВ «Виробничобудівельна компанія «ІВВІ’С Україна», з метою продажу на
аукціоні, вартість робіт – 2 499,00 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 5 днів;
ФОП Пєшкову Світлану Володимирівну для проведення незалежної оцінки об’єкта малої приватизації – окреме майно –
будівля їдальні загальною площею 238,9 м2 за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, с. Давидівка, вул. Лісова, 6,
що перебуває на балансі Селянське (фермерського) господарства «Славутич» (код за ЄДРПОУ 32150431), з метою продажу
на аукціоні, вартість робіт – 2 500,00 грн, строк виконання робіт
з оцінки – 2 дні.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності від 05.09.2018
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки об’єктів оренди визнано таких суб’єктів
оціночної діяльності:
Частина вбудованого нежитлового приміщення загального
площею 2,0 м2 на першому поверсі господарської будівлі (прохідна). м. Львів, вул. Клепарівська, 35. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 1 850 грн.
Частина вбудованого нежитлового приміщення загального
площею 4,0 м2 на першому поверсі будівлі під літ. «Б-3» – нового
аеровокзалу. м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт
– 2 к/д. Вартість робіт – 1 200 грн.
Частина димової труби котельні площею 129,0 м2 та технічний майданчик у основи димової труби котельні площею 8,0 м2
загального площею 137,0 м2. м. Львів, вул. Стрийська, 73. Мета
оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу –
суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 2400 грн.
Частина нежитлового приміщення загального площею 11,6 м2
на другому поверсі Стоматологічного медичного центру. м. Львів,
вул. Пекарська, 69а. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ
«Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання
робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1 100 грн.
Склад ПММ літ. «І-1» загального площею 36,4 м2. м. Львів,
вул. Луганська, 3. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Леда».
Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1 500 грн.
Частина даху будівлі загального площею 53,0 м2. Львівська
обл., Радехівський р-н, смт Лопатин, вул. Заводська, 11. Мета
оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу
– суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМАШ». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2 000 грн.
Державне нерухоме майно загального площею 62,93 м2, а
саме: частина поверхні димової труби площею 48,33 м2 та частина площадки у основи труби площею 14,6 м2. Львівська обл.,
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Сокальський р-н, с. Борок, вул. Миру, 14. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1500 грн.
Нежитлові напівпідвальні приміщення (№ 17, 18 за планом
БТІ) загального площею 14,9 м2 в будівлі навчального корпусу. м.
Львів, просп. Свободи, 18. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності
– ПП «ЕксперnЦентр». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 1 399 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Тернопільській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 06.09.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина площадки з
асфальтним покриттям № 2 площею 239,0 м2 за адресою: вул.
Текстильна, 30а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області, 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 – 1 900 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта частина приміщення
будівлі майстерні-полігону площею 26,3 м2 за адресою: вул. Міцкевича, 31а, м. Бучач, Тернопільська область, що перебуває на
балансі Державного навчального закладу «Бучацьке професійнотехнічне училище», 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 – 2 080 гривень, строк виконання робіт – 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 23.08.2018
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою
укладення договору оренди – приміщення загальною площею
68,0 м2 (у т. ч. площа загального користування – 14,8 м2) на
першому поверсі адміністративної будівлі, яка обліковується на
балансі Хмельницької філії державного підприємства державного науково-дослідного та проектно-вишукувального інституту «НДІпроектреконструкція», за адресою: вул. Свободи, 37,
м. Хмельницький визнано ТОВ «Поділля – Експерт». Вартість
надання послуг з оцінки – 1 900,00 грн (без урахування ПДВ),
строк надання послуг з оцінки – 4 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – навісу для зберігання сільськогосподарської техніки площею 1 030,0 м2, що обліковується на балансі
Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство
«Хмельницьке», за адресою: с. Цвітоха, Славутський р-н, Хмельницька обл. визнано ПП «Агенство нерухомого майна «Гудвіл».
Вартість надання послуг з оцінки – 2 200,00 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 – групи інвентарних об’єктів у складі: будівля
вагової загальною площею 88,5 м2, будівля їдальні загальною
площею 76,8 м2, будівля майстерні загальною площею 259,0 м2,
будівля телятника № 1 загальною площею 1595,5 м2, будівля
телятника № 3 загальною площею 918,3 м2, будівля телятника
№ 4 загальною площею 792,4 м2, будівля № 2 загальною площею 638,4 м2, будівля № 5 загальною площею 1231,8 м2, будівля
свинарника загальною площею 439,6 м2, будівля свинарника з
переходом загальною площею 361,5 м2, будівля свинарника № 1
загальною площею 581,5 м2, будівля корівника № 6 загальною
площею 1 800,1 м2, споруда навісу під зерно площею 172,6 м2,
споруда АВМ-зерносушки площею 357,7 м2, споруда літнього навісу № 2 площею 703,5 м2, споруда літнього навісу № 1 площею
703,5 м2, споруда сінника площею 359,9 м2, що обліковуються
на балансі Державного підприємства «Сільськогосподарське
підприємство «Хмельницьке», за адресою: с. Цвітоха, Славутський р-н, Хмельницька обл., визнано ПП «Агенство нерухомого майна «Гудвіл». Вартість надання послуг з оцінки – 27 500,00
грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 25
календарних днів.
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – приміщення загальною площею
19,49 м2 (у т. ч. площа загального користування – 2,99 м2) на
другому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на
балансі Головного управління статистики у Хмельницькій області,
за адресою: вул. Булаєнка, 6а, м. Красилів, Хмельницька обл.,
визнано ФОП Лісову Тетяну Вікторівну. Вартість надання послуг
з оцінки – 2 400,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
5. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою
продовження договору оренди – приміщення загальною площею 52,5 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі, яка
обліковується на балансі Управління Державної казначейської
служби України у Ярмолинецькому районі Хмельницької області, за адресою: вул. Шевченка, 6, смт Ярмолинці, Хмельницька
обл. визнано ПП «Консалтінг Сервіс». Вартість надання послуг з
оцінки – 2 400,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Хмельницькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності,
проведених 06.09.2018
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою
укладення договору оренди – приміщення загальною площею
13,3 м2 (у т. ч. площа загального користування – 3,4 м2) на другому поверсі адмінбудівлі, що обліковується на балансі Головного управління статистики у Хмельницькій області, за адресою:
вул. Миру, 36, м. Деражня, Хмельницька обл. визнано ФОП Паніка Юрія Олександровича. Вартість надання послуг з оцінки –
2 400,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 4 календарні дні.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою
продовження договору оренди – частина приміщення площею
4,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 7 та частина
приміщення площею 4,0 м2 на першому поверсі головного корпусу, що обліковуються на балансі Подільського державного
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аграрно-технічного університету, за адресою: вул. Шевченка,
13, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. визнано ТОВ
«Поділля – Експерт». Вартість надання послуг з оцінки – 2 300,00
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 площею 16,3 м2 на цокольному поверсі в переході між гуртожитками, що обліковуються на
балансі Подільського державного аграрно-технічного університету, за адресою: вул. Шевченка, 12б, м. Кам’янець-Подільський,
Хмельницька обл. визнано ФОП Паніка Юрія Олександровича.
Вартість надання послуг з оцінки – 2 400,00 грн (без урахування
ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – приміщення загальною площею
15,5 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Хмельницького обласного управління водних
ресурсів, за адресою: вул. Соборна, 29, м. Хмельницький визнано
ФОП Лісову Тетяну Вікторівну. Вартість надання послуг з оцінки – 1 900,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з
оцінки – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернігівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди,
що відбулися та мали відбутися 15.08.2018
У зв’язку з надходженням лише однієї заяви про участь не
відбулися конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності по
таких об’єктах:
частина асфальтового майданчика площею 53,0 м2, що перебуває на балансі ДПТНЗ «Чернігівський професійний ліцей
залізничного транспорту», за адресою: м. Чернігів, вул. Реміснича, 56;
майданчик площею 16,5 м2, що перебуває на балансі Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Чернігівській області, за адресою: м. Чернігів, вул. Підводника
Китицина, 19.
Надійшла заява від орендаря про припинення роботи з відбору СОД по об’єкту оренди:
нежитлові приміщення загальною площею 204,7 м2 на першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі, що перебуває на балансі
Управління Державної казначейської служби України у Талалаївському районі Чернігівської області, за адресою: Чернігівська
обл., смт Талалаївка, вул. Освіти, 38а.
Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки –
визначення відновної вартості для цілей оренди):
ТОВ ЕКФ «Десна-Експерт» по об’єктах:
частина нежитлового приміщення загальною площею 3,0 м2 на
першому поверсі будівлі навчально-адміністративного корпусу,
що перебуває на балансі Чернігівського національного технологічного університету, за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 95
(вартість робіт з оцінки – 1 935 грн, строк – 5 календарних днів від
дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
нежитлові приміщення площею 268,6 м2 окремої одноповерхової цегляної будівлі (будівлі гаража), що перебуває на балансі
Філії «Чернігівський державний обласний навчально-курсовий
комбінат» УДТП «Укрінтеравтосервіс», за адресою: (м. Чернігів,
вул. Івана Богуна, 55 (вартість виконання робіт з оцінки – 1 935
грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про
надання послуг з оцінки майна);
ПП «Десна-Експерт-М» по об’єкту: нежитлові приміщення загальною площею 657,2 м2 першого та другого поверхів учбового
корпусу № 13, що перебуває на балансі Чернігівського національного технологічного університету, за адресою: м. Чернігів,
вул. Стрілецька, 1 (вартість виконання робіт з оцінки – 1 930 грн,
строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «КБ-Експерт» по об’єктах:
частина нежитлового приміщення загальною площею 4,0 м2
першого поверху п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 3, що
перебуває на балансі Ніжинського державного університету
імені Миколи Гоголя, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин,
вул. Воздвиженська, 3б (вартість виконання робіт з оцінки –
2 130 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
нежитлове приміщення площею 18,87 м2 першого поверху
адмінбудівлі, що перебуває на балансі Управління Державної
казначейської служби України у Ріпкинському районі Чернігівської області, за адресою: Чернігівська обл., смт Ріпки, вул. Святомиколаївська, 104 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 130
грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про
надання послуг з оцінки майна);
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту: частина нежитлового приміщення загальною площею 3,0 м2 п’ятого поверху
дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 4, що перебуває на балансі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя,
за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Воздвиженська, 3а
(вартість виконання робіт з оцінки – 2 100 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з
оцінки майна);
ПП «Центр нерухомості-Чернігів» по об’єкту: бетонне покриття загальною площею 7,0 м2, що перебуває на балансі Філії
«Військторг» Концерну «Військторгсервіс», за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 55 (вартість виконання робіт з оцінки –
2 100 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «ЕФ «Експерт-плюс» по об’єкту: приміщення гаража
28,0 м2, що перебуває на балансі ДПТНЗ «Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту», за адресою: м. Чернігів,
вул. Реміснича, 56 (вартість виконання робіт з оцінки – 1 690 грн,
строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна).
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернігівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбулися та мали відбутися 20.08.2018
У зв’язку з відсутністю заяв про участь не відбулися конкурсні
відбори суб’єктів оціночної діяльності по таких об’єктах:
об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво цегельного заводу (Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. Східна, 94);
об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво клубу
(Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Слобідка, вул. Перемоги, 16);
Переможцем конкурсу визнано (мета проведення оцінки –
приватизація об’єктів шляхом продажу на аукціоні):
ПП «Центр нерухомості – Чернігів» по об’єкту – об’єкт малої
приватизації – будівля майстерні загальною площею 252,3 м2 з
майданчиком асфальтобетонним за адресою: Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 174. Вартість виконання робіт з оцінки
– 5000 грн, строк – 7 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернігівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що мав відбутися 27.08.2018
У зв’язку з надходженням лише однієї заяви про участь не
відбувся конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності по
об’єкту – об’єкту малої приватизації – незавершеному будівництву 2-квартирного житлового будинку (Чернігівська обл.,
м. Ічня, вул. Єсеніна, 28).
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 03.09.2018
№
з/п

Назва об’єкта оцінки

1

Нежитлове приміщення

2

Нежитлові приміщення

3

Частина даху

4

Частина даху

5

Частина даху

6

Нежитлові приміщення

7

Нежитлові приміщення

8

Нежитлове приміщення – частина пам’ятки
архітектури
9 Нежитлове приміщення – частина пам’ятки
архітектури
10 Нежитлові приміщення
11 Нежитлове приміщення
12 Нежитлове приміщення
13 Нежитлові приміщення
14 Частина нежитлового
приміщення
15 Частина нежитлового
приміщення
16 Нежитлове приміщення

Термін
Вартість
виконанСОД –
виконання, каленпереможець
ня робіт,
дарних
грн
днів
167,0 м. Київ, вул. Ка- ТОВ «РЕНО2
4 358
зимира Малеви- МЕ ГРУП»
ча, 84
670,3 м. Київ, вул. Дес- ФОП
2
5 940
нянська, 19а
Чебаков О. І.
11,0
м. Київ, вул. Ме- ФОП
2
4 490
талістів, 5, гурто- Чебаков О. І.
житок № 15
14,2
м. Київ, вул. Ви- ФОП Рябчен2
4 380
борзька, 3, гурто- ко О. М.
житок № 16
11,0
м. Київ, вул. Ме- ФОП Чеба2
4 490
талістів, 5, гурто- ков О. І.
житок № 15
62,5
м. Київ,
ТОВ «Фі2
3 750
вул. Б. Грінчен- нансова
ка, 1
будівельна
компанія
«Фіско»
1 759,6 м. Київ,
ПП «ДУАНТ»
2
4 920
вул. Лаврська, 27
15,6
м. Київ,
ФОП Чеба2
4 050
вул. Лаврська, 9, ков О. І.
корпус № 30
15,73 м. Київ,
ФОП Чеба2
4 050
вул. Лаврська, 9, ков О. І.
корпус № 30
171,26 м. Київ,
ФОП Рябчен2
4 250
вул. О. Довжен- ко О. М.
ка, 16
82,9
м. Київ,
ТОВ
2
3 000
вул. С. Петлюри, «ЕКСПЕРТ15, корпус «А»
ІНЖИНІРИНГ
СЕРВІС»
21,0
м. Київ, вул. П. ПП «ДУАНТ»
2
2 470
Болбочана, 4а
5011,80 м. Київ, вул. О. ТОВ «РЕНО2
6 899
Теліги, 8
МЕ ГРУП»
2,0
м. Київ,
ТОВ «РЕНО2
2 100
просп. Ак. Глуш- МЕ ГРУП»
кова, 4д
2,0
м. Київ,
ТОВ «РЕНО2
2 100
просп. Ак. Глуш- МЕ ГРУП»
кова, 2
17,4
м. Київ, вул.
ПП «ДУАНТ»
2
2 410
Солом’янська, 1
Площа, м2

17 Нежитлове приміщення

32,1

18 Частина нежитлового
приміщення

2,0

19 Частина нежитлового
приміщення

2,0

20 Частина нежитлового
приміщення – об’єкт
культурної спадщини
21 Нежитлове приміщення – об’єкт культурної
спадщини
22 Нежитлове приміщення
23 Нежитлове приміщення
24 Нежитлове приміщення – об’єкт культурної
спадщини

8,25

Адреса об’єкта
оцінки

ПП «ДУАНТ»

2

2 700

ТОВ «РЕНОМЕ ГРУП»

2

2 320

ПП «ДУАНТ»

2

2 000

ФОП
Чебаков О. І.

2

4 050

21,0

м. Київ, пл. Пере- ФОП
моги, 2
Чебаков О. І.

2

4 050

36,9

м. Київ, просп.
Перемоги, 14
м. Київ, просп.
Перемоги, 14
м. Київ, вул. Антоновича (Горького), 15, літ. А

2

3 600

2

3 600

2

4 000

27,8
83,3

м. Київ,
вул. БульварноКудрявська, 22
м. Київ,
вул. Мельникова, 36/1
м. Київ, просп.
Академіка Глушкова, 4е
м. Київ, пл. Перемоги, 2

ФОП
Чебаков О. І.
ФОП
Чебаков О. І.
ФОП
Чебаков О. І.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Дніпропетровській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів, що відбувся 13.09.2018
1. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів (водонапірна
насосна станція площею 104,2 м2, водонапірна каналізаційна
станція площею 146,9 м2, внутрішні мережі водопроводу, ливнева каналізація). Балансоутримувач: ПрАТ «Дніпропетровський
хлібозавод № 9». Адреса: м. Дніпро, вул. Чеботарьова, 28. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «Дніпропетровський хлібозавод
№ 9». Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг –
9000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
2. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
207,81 м2 (у т. ч. 27,11 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДП «ДДПІ житлового і цивільного будівництва
«ДНІПРОЦИВІЛЬПРОЕКТ». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна,
4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –ТОВ «КРОЛУМ». Переможець – ФОП
Щур С. Ф. Вартість послуг – 2400,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 3.
3. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
123,0 м2 (у т. ч. 24,7 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДУ «Криворізька установа виконання покарань
(№ 3)». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Світла,
2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Криворіжтепло». Переможець
– ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість послуг – 2 400,00 грн , строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
4. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
44,4 м2 (у т. ч. 7,5 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДП «ДДПІ житлового і цивільного будівництва «ДНІПРОЦИВІЛЬПРОЕКТ». Адреса: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Бюро оцінки». Переможець – ПП «КФ «Експоком». Вартість послуг – 2 167,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
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5. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
898,9 м2 (у т. ч. 161,9 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адреса:
м. Дніпро, вул. Криворізька, 1. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник
– РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –ТОВ «ОМЕГА
ПРІОРІТІ». Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість послуг –
2 000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
6. Назва об’єкта: будівля площею 216,0 м2. Балансоутримувач:
ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Криворізька, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник –ТОВ «ЮЖАНА». Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 2 900,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
20,0 м2. Балансоутримувач: ДД ПАТ «УКРПОШТА». Адреса:
Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, смт Іларіонове,
вул. Центральна, 1а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПАТ «Державний
ощадний банк України». Дата оцінки – 30.08.2018. Переможець
– ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 2 400,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 4.
8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
20,01 м2 (у т. ч. 4,91 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адреса:
м. Дніпро, вул. Макарова, 27а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник
– ПЗ «Спортивний клуб «Метеор». Переможець – ФОП Філічкіна
І. М. Вартість послуг – 2 000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
9. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
18,29 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова».
Адреса: м. Дніпро, вул. Робоча, 174. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник
– ФОП Фандєєва Л. В. Переможець – ТОВ «Експерт-Сервіс».
Вартість послуг – 1 900,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
135,15 м2 (у т. ч. 13,25 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адреса:
м. Дніпро, вул. Криворізька, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник
–ТОВ «АЛЕС-О»ГРУПП». Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О.
Вартість послуг – 1 700,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
11. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
24,0 м2 (у т. ч. 6,3 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДУ «Жовтоводська виправна колонія (№ 26)». Адреса:
Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, пров. Дальній, 11. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Школа К. В. Конкурс не відбувся.
12. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів: водовипускні
споруди (2 од.); насосна станція 50х80; головна насосна станція; контурна дамба № 1; контурна дамба № 2; контурна дамба
№ 3; напірний трубопровід; причали на ВП (14 од.); водовипускні
споруди (8 од.); водовипускні ставки (28 од.); перепуски із ВП в
ВП (2 од.). Балансоутримувач: ДП «Укрриба». Адреса: Дніпропетровська обл., Царичанський район, в межах земель Могилівської сільської об’єднаної територіальної громади, за межами
с. Могилів. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник –ТОВ ВТФ «Елегія». Конкурс не відбувся.
13. Назва об’єкта: гаражний бокс № 14 площею 68,5 м2, гаражний бокс № 13 площею 65,3 м2 та бетонна площадка площею
13,5 м2. Балансоутримувач: Дніпровське міжрайонне управління
водного господарства. Адреса: Дніпропетровська обл., смт Слобожанське, вул. Будівельників, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник
– ФОП Мєдвєдєв О. Є. Переможець – ФОП Данильченко В. В.
Вартість послуг – 2 400,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
14. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 236,6 м2 (у т. ч. 21,0 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро,
вул. Малиновського, 76. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ
«ТРАК ПАРТС ГРУП 2013». Переможець – ФОП Перевай В. С.
Вартість послуг – 2 100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
15. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
298,1 м2. Балансоутримувач: Нікопольський технікум Національної металургійної академії України. Адреса: м. Нікополь, просп.
Трубників, 18. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Симоненко В. В. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг –
2 400,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
16. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
258,6 м2 (у т. ч. 32,58 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: ДП «Підприємство державної кримінальновиконавчої служби України (№ 133)». Адреса: м. Дніпро, вул. Бехтерева, 5. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ПВКП «Продекс». Переможець – ТОВ «Южтрансінвест». Вартість послуг – 2 100,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
17. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
145,2 м2. Балансоутримувач: 21 Державна пожежно-рятувальна
частина Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. Адреса: Дніпропетровська обл., Покровський р-н, смт Просяна, вул. Залізнична (Радянська), 1б. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – СФГ «Славутич».
Переможець – ТОВ «Експерт-Сервіс». Вартість послуг – 2 800,00
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.

18. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення в побутовому корпусі площею 34,6 м2, нежитлове вбудоване приміщення
у виробничому корпусі площею 13,0 м2, навіс площею 33,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровське обласне управління водних
ресурсів Нікопольске міжрайонне управління водного господарства. Адреса: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Лісна, 7а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Універсал КІА». Переможець
– ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 3 100,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 4.
19. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
83,6 м2 (у т. ч. 7,6 м2 – площа загального користування), зовнішня
стіна будівлі – 3,6 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт».
Адреса: м. Дніпро, вул. Європейська, 15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Видавництво СІЛЛ». Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 2 400,00 грн, строк надання послуг (у
календарних днях) – 4.
20. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
54,2 м2. Балансоутримувач: КП «Південукргеологія». Адреса:
Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Спаська, 9. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Комаров А. В. Переможець – ФОП
Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 2 200,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 4.
21. Назва об’єкта: збитки, нанесені державі внаслідок незбереження житлового будинку, розташованого за адресою:
м. Кривий Ріг, вул. Чуковського, 19 (інв. № 811082). Балансоутримувач: ПрАТ «ІНГЗК». Мета оцінки – визначення розміру збитків,
нанесених державі внаслідок незбереження об’єкта державної
власності. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ПрАТ «ІНГЗК». Дата оцінки: 01.08.2018. Переможець
– ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 5 800,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 4.
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ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Київській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів, що відбувся 13.09.2018
Переможець –
Строк викосуб’єкт оціноч- Вартість нання робіт
ної діяльності
(день)
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
1 Нерухоме майно виробничої бази з реТОВ «ІНЖИ4 100
2
монту та комплектування автомобільного НІРИНГОВИЙ
транспорту та бурового обладнання за
ЦЕНТР «ЕКСадресою: Київська обл., с. Святопетрівське КОН»
(с. Петрівське), вул. Київська, 25, загальною площею 1 634,1 м2, що перебуває на
балансі Українського державного науководослідного і проектно-вишукувального
інституту «УКРНДІВОДОКАНАЛПРОЕКТ»
2 Нерухоме державне майно загальною
ТОВ «Українські 3 050
4
площею 380,0 м2, а саме: приміщення № 1 Інноваційні кон– 180,0 м2 та приміщення № 7 площею
сультанти»
200,0 м2 у будівлі цеху оздоблення корпусних меблів згідно з поверховим планом на
будівлю літер «Р-Р1» за адресою: Київська
обл., смт Коцюбинське, вул. Пономарьова,
17, що перебуває на балансі ДП «Київський військовий деревообробний завод»
3 Частина приміщення матеріального складу ФОП Гундарева 3 015
2
площею 77,5 м2 за адресою: Київська обл., Алла Олексіївна
Вишгородський р-н, с. Демидів, вул. Морська, 6, що перебуває на балансі Київської
гідрогеолого-меліоративної експедиції
4 Приміщення автогаража площею 220,4 м2 ПП «ГАРАНТ3 000
2
за адресою: Київська обл., Вишгородський ЕКСПЕРТ»
р-н, с. Демидів, вул. Морська, 6, що перебуває на балансі Київської гідрогеологомеліоративної експедиції
5 Нерухоме майно загальною площею 6,0 м2 ТОВ «ЕКСПЕРТ 2 700
2
за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, - ІНЖИНІРІНГ
бульв. Олександрійський, 12, що перебу- СЕРВІС»
ває на балансі Білоцерківської об’єднаної
державної податкової інспекції Головного
управління Державної фіскальної служби у
Київській області
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
6 Нежитлове приміщення загальною площею ТОВ «ЕКСПЕРТ 2200
1
47,8 м2 за адресою: Київська обл., м. Виш- - ІНЖИНІРІНГ
город, вул. Набережна, 8а, що перебуває СЕРВІС»
на балансі Головного управління статистики у Київській області
7 Нежитлове приміщення № 26 загальною ТОВ «Консалтінг 2730
2
площею 23,8 м2, реєстровий номер за
центр»
ЄРОДВ 20572069.64.НЛТНПД064, на 1-му
поверсі бізнес-центру вантажного термінала за адресою: Київська обл., Бориспіль-7,
Аеропорт, що перебуває на балансі ДП
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
8 Нежитлове приміщення загальною площею ТОВ «ГАРАНТ- 2895
5
8,9 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла ЕКСПЕРТИЗА»
Церква, вул. Павліченка, 65а, що перебуває на балансі Головного управління
статистики у Київській області
9 Нежитлове приміщення загальною площею «ІНЖИНІРИНГ 3 015
2
77,4 м2 за адресою: Київська обл., м. Ка- ОВИЙ ЦЕНТР
гарлик, вул. Комунарська, 16, що перебу- «ЕКСКОН»
ває на балансі Головного управління Держсанепідемслужби у Київській області
10 Частина нежитлового приміщення заФОП Гундарева 2 780
2
гальною площею 1,0 м2 за адресою:
Алла Олексіївна
Київська обл., м. Бориспіль-7, Аеропорт,
що перебувають на балансі Державного
підприємства обслуговування повітряного
руху України
11 Частина нежитлових приміщення, а саме: ТОВ «Консал- 3 070
4
частина приміщення № 3.1.29 площею
тінгцентр»
2
4,15 м та частина приміщення №3.1.4
площею 3,6 м2 на 3-му поверсі пасажирського термінала «й», реєстровий номер
за ЄРОДВ 20572069.1435. НЛТНПД1884,
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль-7,
Аеропорт, що перебуває на балансі ДП
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

№
з/п

Назва об’єктів

результати продажу
об'єктів малої приватизації
тернопільська область
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати електронних аукціонів з продажу
об’єктів малої приватизації
 Регіональним відділенням Фонду державного майна
України по Тернопільській області затверджено протокол
про результати електронного аукціону № UA-PS-2018-08-02000090-3, сформований 05.09.2018, з продажу нежитлової
будівлі адмінбудинку загальною площею 145,4 м2 за адресою: вул. Грушевського, 39, смт Микулинці, Теребовлянський
район, Тернопільська область, 48120, що перебуває на балансі Теребовлянської районної державної адміністрації (код
ЄДРПОУ 04058278), переможцем якого стала фізична особа –
Бельзецький Борис Андрійович. Ціна продажу – 303 001,20 грн,
у тому числі ПДВ – 50 500,20 грн.

 Регіональним відділенням Фонду державного майна
України по Тернопільській області затверджено протокол
про результати електронного аукціону № UA-PS-2018-08-02000084-3, сформований 05.09.2018, з продажу нежитлової
будівлі (гараж) загальною площею забудови 117,6 м2 (літера
«Д») за адресою: вул. Наливайка, 4д, м. Теребовля, Тернопільська область, 48100, що перебуває на балансі Головного
управління статистики у Тернопільській області (код ЄДРПОУ
02362374), переможцем якого стала фізична особа – Бельзецький Борис Андрійович. Ціна продажу – 180 000,00 грн,
у тому числі ПДВ – 30 000,00 грн.

прийнято рішення
про приватизацію
вінницька область
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про прийняття рішення
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 14.09.2018
№ 1109 внесено зміни до наказу регіонального відділення
від 27.08.2018 № 1061 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації окремого майна», а
саме: прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації окремого майна – частини одноповерхової адміністративної
будівлі літ. А загальною площею 410,9 м2, у тому числі:
коридор 2-1, коридор 2-2, кабінет 2-3, кабінет 2-4, кабінет
2-5, коридор 2-6, санвузол 2-7, підсобка 2-8, коридор 2-9,
кабінет 2-10, кабінет 2-11, кабінет 2-12, кабінет 2-13, кабінет 2-14, кабінет 2-15, кабінет 2-16, коридор 2-17, кабінет
2-18, торговий зал 3-1, кладова 3-2, кладова 3-3, кладова
3-4, коридор 4-9, кабінет 4-10, кабінет 4-11, кабінет 4-12,
кабінет 4-13 та ґанок, ґанок, ґанок, ґанок, ґанок, що знаходяться за адресою: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б.Хмельницького, буд. 73 та
перебувають на балансі Головного управління статистики
у Вінницькій області.

Тернопільська область
Інформація
про внесення змін до наказу про прийняття рішення
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області від 13.09.2018
№ 00519 внесено зміни до наказу регіонального відділення
від 07.09.2018 № 00504 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна
шляхом викупу Покупцю ТОВ «Фонд відновлення активів
України» (код ЄДРПОУ 42408893), який єдиний подав заяву на участь в аукціоні» а саме: «ціну продажу окремого
майна – будинку банку загальною площею 388,7 м2 (літера А), убиральні загальною площею 2,6 м2 (літера У),
що знаходяться за адресою: вул. Чортківська (Галана),
10, м. Копичинці, Гусятинський район, Тернопільська область, 48201, викладено в редакції: «ціна продажу із урахуванням ПДВ – 324 900,00 (триста двадцять чотири тисячі
дев’ятсот) грн».
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