
 

ІНФОРМАЦІЯ 

Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області 

Регіонального відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях про підсумки конкурсів, які відбулися                     

22 квітня 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 РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. 

1.1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення №2 гаража, 

літ. Б, площею 16,20 кв.м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 

Управління Державної казначейської служби України у Лисянському районі 

Черкаської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: пл. Миру, 33, смт. Лисянка, 

Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Зорич В.М. Дата оцінки: 31.03.2020.  

 Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено ФОП 

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

гривень. 

1.2. Назва об’єкта оцінки: частина вестибюлю на першому поверсі 

навчального корпусу №4 площею 3,0 кв.м. Найменування балансоутримувача 

об’єкта оцінки: Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Дашковича, 24, м. Черкаси. Платник робіт з 

оцінки: ФОП Бобошко Г.М. Дата оцінки: 31.03.2020.  

 Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено ПП 

«Ажіо». Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість послуг 749,00 

гривень. 

1.3. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 10,03 кв.м, та частина 

технічного поверху навчального корпусу №1 площею 5,64 кв.м. Найменування 

балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський державний технологічний 

університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бул. Шевченка, 460, м. Черкаси. 

Платник робіт з оцінки: ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації». Дата оцінки: 

31.03.2020.  

 Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено ПП 

«Дисконт». Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість послуг 1299,00 

гривень. 

1.4. Назва об’єкта оцінки: приміщення електрообмоточної майстерні, 

площею 190,00 кв.м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний 

навчальний заклад «Смілянський центр підготовки і перепідготовки робітничих 

кадрів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Платона Симиренка, 2, м. Сміла, 

Черкаська область. Платник робіт з оцінки: ФОП Соколан В.В. Дата оцінки: 

31.03.2020.  

 Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено ФОП 

Драник Г.В. Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість послуг 575,00 

гривень. 

1.5. Назва об’єкта оцінки: частина двоповерхової будівлі їдальні з 

підвалом та прибудовами (літ. А-2, А
1
-1, а), площею 506,10 кв.м. Найменування 

балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс». 



Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Надпільна, 224, м. Черкаси. Платник робіт з 

оцінки: ПП «Базис-А». Дата оцінки: 31.03.2020.  

 Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено ФОП 

Савченко О.В. Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість послуг 590,00 

гривень. 

1.6. Назва об’єкта оцінки: одноповерхова цегляна будівля магазину (літ. 

С-І, С
1
-1), площею 125,20 кв.м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 

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

вул. Надпільна, 218, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПП «Базис-А». Дата оцінки: 

31.03.2020.  

 Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено СОД 

Ошовська І.А. Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість послуг 1250,00 

гривень. 

1.7. Назва об’єкта оцінки: одноповерхова будівля магазину з прибудовою 

літ.Р-І, Р
1
-І, площею 314,30 кв.м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 

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

вул. Надпільна, 218, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПП «Базис-А». Дата оцінки: 

31.03.2020.  

 Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено СОД 

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

1250,00 гривень. 

 

 


