
 

ІНФОРМАЦІЯ 

Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області 

Регіонального відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях про підсумки конкурсів, які відбулися                      

18 березня 2020 року з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що будуть 

залучені для проведення незалежної оцінки об’єктів 

 

 І. Мета проведення незалежної оцінки - визначення ринкової вартості для 

розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного 

майна. 

  Замовник робіт з оцінки: Управління забезпечення реалізації повноважень 

у Черкаській області. 

1.1. Назва об’єкта оцінки: приміщення на  першому поверсі 

двоповерхової прибудови адмінбудівлі загальною площею 63,29 кв.м. 
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління 

статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:               

вул. О. Дашковича, 39, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки:                             

ФОП Нечитайло О.Ф. Дата оцінки: 29.02.2020.  

 Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено 

ФОП Савченко О.В. Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість 

послуг 749,00 гривень. 

1.2. Назва об’єкта оцінки: приміщення на  першому поверсі 

двоповерхової прибудови адмінбудівлі загальною площею 30,06 кв.м. 
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління 

статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:               

вул. О. Дашковича, 39, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Сумська О.А. 

Дата оцінки: 29.02.2020.  

 Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено 

ФОП Гребченко М.П. Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість 

послуг 340,00 гривень. 

1.3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень на першому поверсі 

адмінбудівлі загальною площею 145,90 кв.м. Найменування 

балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський національний університет імені 

Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205,    

м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «РУШ». Дата оцінки: 29.02.2020. 

  Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено 

ПП «Дисконт». Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість послуг 

599,00 гривень. 

1.4. Назва об’єкта оцінки: частина підвального приміщення площею   

1,0 кв.м та частина приміщення на третьому поверсі  площею 1,0 кв.м 

адміністративної будівлі Бізнес-інноваційного центру. Найменування 

балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський національний університет імені 

Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205,   

м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «МАКЛАУТ-ІНВЕСТ». Дата оцінки: 

29.02.2020.  



 Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено 

ФОП Драник Г.В. Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість 

послуг 870,00 гривень. 

 


