
 

ІНФОРМАЦІЯ 

Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області 

 Регіонального відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях про підсумки конкурсів, які відбулися 27 

травня 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. 

1.1. Частина нежитлових приміщень першого поверху  площею 19,4 

кв.м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний історико-

архітектурний заповідник «Стара Умань». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 

вул. Шевченка, 2, м. Умань, Черкаська обл.  

Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено 

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

послуг 600,00 гривень. 

ІІ. Мета проведення незалежної оцінки - приватизація. 

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

Чернігівській областях. 

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

окремого майна - комплекс будівель та споруд, у складі: адміністративна 

будівля з прибудовами, А, а, І, загальною площею 219,9 кв.м; сарай, Б, 

загальною площею 9,2 кв.м; гараж, В,  загальною площею 98,0 кв.м; 

(віварій з прибудовою) Г,г, загальною площею 62,9 кв.м; вбиральня, Д; 

хвіртка, І огорожа, 2; ворота, 3; криниця, К; вимощення, ІІ. Найменування 

балансоутримувача об’єкта оцінки: Маньківська районна державна лікарня 

ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00709359; 20100, Черкаська обл, смт. 

Маньківка, вул. Патона, 5). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Черкаська обл, 

смт. Маньківка, вул. Соборна, 140. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по 

Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Дата оцінки: 30 квітня 2020 

року.  

Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено 

СОД Ошовська І.А. Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість 

послуг 2200,00 гривень. 

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

окреме майно - причіп-цистерна ГКБ-817, рік випуску 1981, колір зелений, 

номер шасі 239776. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 

відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Черкаська обл., м. Сміла, вул. 

Промислова, 13. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях. Дата оцінки: 30 квітня 2020 року.  

Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено 

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

1499,00 гривень. 



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

окреме майно - автобус КАВЗ 3271, рік випуску 1991, колір оранжевий, 

номер кузова М0023466, номер шасі 1376219. Найменування 

балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній. Місцезнаходження об’єкта 

оцінки: Черкаська обл, м. Сміла, вул. Промислова, 13. Платник робіт з оцінки: 

РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Дата оцінки: 30 

квітня 2020 року.  

Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено 

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

1499,00 гривень. 

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

окреме майно - автомобіль ГАЗ 3307 (автофургон «Кунг» ГАЗ 39011), рік 

випуску 1991, колір сірий, номер шасі ХТН330700М1414474. Найменування 

балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній. Місцезнаходження об’єкта 

оцінки: Черкаська обл, м. Сміла, вул. Промислова, 13. Платник робіт з оцінки: 

РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Дата оцінки: 30 

квітня 2020 року.  

Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено 

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

1499,00 гривень. 

 

 

 


