
 

ІНФОРМАЦІЯ 

Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області 

 Регіонального відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській 

областях про підсумки конкурсів, які відбулися 25 вересня 2019 року з 

відбору суб’єктів оціночної діяльності, що будуть залучені для проведення 

незалежної оцінки об’єктів 
 

1. Мета проведення незалежної оцінки - визначення ринкової вартості для 

розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного 

майна. 

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області. 

1.1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху 

адміністративної будівлі Бізнес-інноваційного центру  загальною площею 

46,41 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:  ФОП 

Цвіркун Т.В. Дата оцінки: 31.08.2019. Переможцем  конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності визначено ПП ФОП Горопацька М.В.. Термін 

виконання роботи - 2 календарних дні, вартість послуг - 870,00 гривень. 

1.2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення адмінбудівлі 

загальною площею 36,81 кв.м. Найменування балансоутримувача об’єкта 

оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: провул. Г. Кудрі, 4 м. Кам’янка, Черкаська 

обл. Платник робіт з оцінки:  ФОП Шульга А.П. Дата оцінки: 31.08.2019. 

Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено 

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

послуг - 1070,00 гривень. 

1.3. Назва об’єкта оцінки: частина  адміністративної будівлі з 

прибудовами площею 41,90 кв.м. Найменування балансоутримувача об’єкта 

оцінки: Державна установа «Черкаський обласний лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров’я України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 

вул. Петра Дорошенка, 34а, м. Чигирин, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки:  

ДП «Черкаський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Дата 

оцінки: 31.08.2019. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 

діяльності визначено ПП «Ажіо». Термін виконання роботи - 2 календарних 

дні, вартість послуг 1220,00 гривень. 

1.4. Назва об’єкта оцінки: частина  будинку санітарно-епідеміологічної 

станції з тамбуром та входом в підвал загальною площею 528,70 кв.м. 

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна установа 

«Черкаський обласний лабораторний центр Міністерство охорони здоров’я 

України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Суровцова, 6, м. Умань, 

Черкаська обл. Платник робіт з оцінки:  ФОП Поліщук С.В. Дата оцінки: 

31.08.2019. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 

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

вартість послуг 1450,00 гривень. 
 

 


