
ІНФОРМАЦІЯ 

РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсів, які відбулися  

29 січня 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 димової труби котельні, площею 4,0 кв.м; 

частина (замощення), площею 26,8 кв.м. Площа об’єкта оцінки: 30,8 кв.м. 

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство 

„Златодар”. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 47, м. Золотоноша, 

Черкаська область. Платник робіт з оцінки: ПАТ „ВФ Україна”. Дата оцінки: 

31.12.2018. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено 

ТБ „Універсальна”. Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість послуг 

1200,00 грн. 

1.2. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі гаражу літ. З-1, З-1’, площею 

151,40кв.м. та будівля магазину №19 літ. И-1’, площею 42,60 кв.м, загальною площею 

194,00 кв.м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія 

Концерну „Військторгсервіс”. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 137, 

м. Золотоноша, Черкаська область. Платник робіт з оцінки: ФОП Сидоренко В.П.. 

Дата оцінки: 31.12.2018. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 

діяльності визначено ТОВ „Контакт-Сервіс”. Термін виконання роботи - 2 

календарних дні, вартість послуг 1500,00 грн. 

1.3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень на четвертому поверсі прибудови 

до учбового корпусу, загальною площею 211,63 кв.м. Найменування 

балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ „Університет банківської справи”. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Чорновола, 164, м. Черкаси. Платник робіт з 

оцінки: ПП „МІК-АВТО”. Дата оцінки: 31.12.2018. Переможцем  конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності визначено ФОП Гребченко М.П.. Термін виконання 

роботи - 2 календарних дні, вартість послуг 580,00 грн. 

1.4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень на першому поверсі гуртожитку  

№1, загальною площею 20,20 кв.м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 

ДВНЗ „Університет банківської справи”. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. 

Чіковані, 17, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Муха Є.В.. Дата оцінки: 

31.12.2018. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено 

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

1040,00 грн..  

2. Мета проведення незалежної оцінки - визначення ринкової вартості для 

розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного 

майна. 

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області. 

2.1. Назва об’єкта оцінки: приміщення кафе у павільйоні біля приплаву 

„Тарасова Гора”, загальною площею 116,60 кв.м. Найменування балансоутримувача 

об’єкта оцінки: Шевченківський національний заповідник. Місцезнаходження об’єкта 

оцінки: вул. Шевченка, буд. 89, м. Канів, Черкаська область. Платник робіт з оцінки: 

ФОП Довга Т.О.. Дата оцінки: 31.12.2018.  Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів 

оціночної діяльності визначено ФОП Горопацька М.В.. Термін виконання роботи - 2 

календарних дні, вартість послуг 1810,00 грн.   

 

 

 


