
 

ІНФОРМАЦІЯ 

Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області 

Регіонального відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській 

областях про підсумки конкурсів, які відбулися 20 листопада 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: приміщення в будівлі клубу-їдальні, 

загальною площею 114,60 кв.м. Найменування балансоутримувача об’єкта 

оцінки: Черкаський державний технологічний університет. Місцезнаходження 

об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 333, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки:  ГО 

«Школа традиційного карате «ОКІНАВА». Дата оцінки: 31.10.2019.  

Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено 

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

послуг 640,00 гривень. 

 ІІ. 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. 

 2.1. Назва об’єкта оцінки: приміщення котельні виробничого чи 

громадського будинку № 86 (літ. „F-1”) площею 57,70 кв.м. Найменування 

балансоутримувача об’єкта оцінки: Відокремлений структурний підрозділ 

Чигиринського економіко-правового коледжу Уманського національного 

університету садівництва. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Замкова, 86, 

м. Чигирин, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки:  ТОВ «Чигирин-тепло». 

Дата оцінки: 31.10.2019.  

 Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено 

СОД Устименко Т.В. Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість 

послуг 1250,00 гривень. 

 2.2. Назва об’єкта оцінки: частина підсобного приміщення на 

четвертому поверсі у правому крилі площею 1,0 кв.м; частина підсобного 

приміщення на четвертому поверсі у лівому крилі площею 1,0 кв.м; 

частина підсобного приміщення на восьмому поверсі у правому крилі 

площею 1,0 кв.м; частина підсобного приміщення на восьмому поверсі у 

лівому крилі площею 1,0 кв.м. Найменування балансоутримувача об’єкта 

оцінки: Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Крилова, 51, м. Черкаси. Платник робіт 

з оцінки:  ТОВ «МАКЛАУТ-ІНВЕСТ». Дата оцінки: 31.10.2019.  

 Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено 

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

1380,00 гривень. 



 2.3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень (кім.№13-19,6 

кв.м., кім. №10-53,6 кв.м., кім. №12-2,3 кв.м., кім. №11-2,6 кв.м. та площі 

спільного користування - 13,17 кв.м), загальною площею 91,27  кв.м.  

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаське державне  

комерційне житлово-побутове підприємство „Житлосервіс”. Місцезнаходження 

об’єкта оцінки: просп. Хіміків, 50, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки:  ТОВ 

„130.ЮА”. Дата оцінки: 31.10.2019. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів 

оціночної діяльності визначено ФОП Гребченко М.П.. Термін виконання 

роботи - 2 календарних дні, вартість послуг 600,00 грн. 

 

 


