
 
ІНФОРМАЦІЯ 

Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області 

 Регіонального відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 

про підсумки конкурсів, які відбулися 18 грудня 2019 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 укладення договору оренди державного майна. 

Замовник робіт з оцінки: Управління забезпечення реалізації повноважень у 

Черкаській області. 

1.1. Назва об’єкта оцінки: частина адмінбудівлі площею 316,6 кв.м. 

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління поліції охорони в 

Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Вільних Козаків, 15, м. 

Тальне, Черкаська область. Орендар: Тальнівська дитяча музична школа Тальнівської 

міської ради Тальнівського району, Черкаської області. Платник робіт з оцінки:  

Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації 

Тальнівської міської ради. Дата оцінки: 30.11.2019.  

 Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено КТ 

«АЕО «Фатум-М». Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість послуг 

950,00 гривень. 

1.2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлової будівлі площею 80,1 кв.м. 

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління Національної 

поліції в Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 16-Б, 

м. Кам’янка, Черкаська область. Платник робіт з оцінки:  Виконавчий комітет 

Кам’янської міської ради. Дата оцінки: 30.11.2019.  

 Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено СОД 

Ошовська І.А. Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість послуг 950,00 

гривень. 

1.3. Назва об’єкта оцінки: частина першого поверху адміністративної 

будівлі площею 43,93 кв.м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 

Черкаське державне комерційне житлово-побутове підприємство «Житлосервіс». 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Небесної Сотні, 31/1, м. Черкаси. Платник 

робіт з оцінки:  ФОП Кузьменко Т.І. Дата оцінки: 30.11.2019.  

 Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено ФОП 

Гребченко М.П. Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість послуг 580,00 

гривень. 

1.4. Назва об’єкта оцінки: частина першого поверху адміністративної 

будівлі площею 210,40 кв.м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 

Черкаське державне комерційне житлово-побутове підприємство «Житлосервіс». 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Небесної Сотні, 31/1, м. Черкаси. Платник 

робіт з оцінки:  ГО «Клуб дитячого розвитку «Кідс Клуб». Дата оцінки: 30.11.2019. 

 Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено СОД 

Устименко Т.В. Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість послуг 720,00 

гривень. 

1.5. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення сховища техніки літ. V-1 

площею 71,90 кв.м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська 

філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. 

Надпільна, 222, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки:  ФОП Хмельницький Р.Г. Дата 

оцінки: 30.11.2019.  



Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено ФОП 

Горопацька М.В. Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість послуг 

800,00 гривень. 

ІІ. Мета проведення незалежної оцінки - продаж на аукціоні з умовами. 

2.1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної власності 

окремого майна - приміщення третього та четвертого поверхів адміністративної 

будівлі (корпус 44, літ. А-6) загальною площею 1027,9 кв.м. Найменування 

балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Конструкторське бюро 

«Інфорт», код за ЄДРПОУ 31489877. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 18029, 

Черкаська обл, м. Черкаси, вул. Одеська,8. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по 

Черкаській області. Дата оцінки: 30.11.2019.  

Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено ФОП 

Драник Г.В. Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість послуг 1590,00 

гривень. 

 


