
 

ІНФОРМАЦІЯ 

Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області 

Регіонального відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях про підсумки конкурсів, які відбулися                     

25 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 РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській 

областях. 

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

п’ятиповерхової будівлі гуртожитку - площею 1,00 кв.м. Найменування 

балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський комерційний технікум. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Смілянська, 84/2, м. Черкаси. Платник 

робіт з оцінки: ФОП Іщенко Ю.В. 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 349,00 гривень. 

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

п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 2 - площею 1,00 кв.м. Найменування 

балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський художньо-технічний коледж. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Сумгаїтська, 13/2, м. Черкаси. Платник 

робіт з оцінки: ФОП Іщенко Ю.В. Дата оцінки: 29.02.2020.  

 Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено 

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

349,00 гривень. 

1.3. Назва об’єкта оцінки: частина підвальних приміщень загальною 

площею 168,45 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 Іщенко Ю.В. Дата оцінки: 29.02.2020.  

 Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено 

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

послуг 1035,00 гривень. 

ІІ. Мета проведення незалежної оцінки - приватизація. 

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях. 

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

власності, окремого майна - будівля бару (літ. ж’-1) загальною площею 

181,8 кв.м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Дитячий 

оздоровчо-санаторний комплекс «Нива». Спосіб приватизації - викуп ПАТ 

«Дитячий оздоровчо-санаторний комплекс «Нива» (код за ЄДРПОУ 21355747). 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Мошни, 



вул. Лісна, 6. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях. Дата оцінки: 29.02.2020.  

Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено 

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

послуг 1100,00 гривень. 

 


