
 

ІНФОРМАЦІЯ 

Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області 

Регіонального відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській 

областях про підсумки конкурсів, які відбулися 30 жовтня 2019 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 укладення договору оренди державного 

майна. 

Замовник робіт з оцінки: Управління забезпечення реалізації повноважень 

у Черкаській області. 

1.1. Назва об’єкта оцінки: приміщення четвертого поверху 

чотириповерхової адмінбудівлі, площею 20,20 кв.м. Найменування 

балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Черкаський державний наукво-

дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості». 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: б-р.Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник 

робіт з оцінки: ТОВ «ДЕ-ЮРЕ». Дата оцінки: 31.10.2019.  

Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено 

ФОП Горопацька М.В. Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість 

послуг 700,00 гривень. 

 ІІ. 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. 

 2.1. Назва об’єкта оцінки: приміщення на першому поверсі 

чотириповерхової адмінбудівлі, площею 21,40 кв.м. Найменування 

балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Черкаський державний наукво-

дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості». 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: б-р.Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник 

робіт з оцінки:  ФОП Просяник І.П. Дата оцінки: 31.10.2019.  

 Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено 

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

послуг 780,00 гривень. 

 2.2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень першого поверху 

п’ятитириповерхової будівлі, площею 16,80 кв.м. Найменування 

балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Черкаський державний наукво-

дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості». 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: б-р.Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник 

робіт з оцінки: ФОП Половніков В.В. Дата оцінки: 31.10.2019.  

 Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено 

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

послуг 785,00 гривень. 

2.3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення третього 

поверху чотириповерхової адміністративної будівлі, площею 13,30 кв.м. 

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський національний 



університет ім. Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: б-

р.Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Котик Г.І. Дата 

оцінки: 31.10.2019.  

Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 

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

вартість послуг 950,00 грн. 

ІІІ.Мета проведення незалежної оцінки - продаж на аукціоні з умовами. 

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

окремого майна - будівля їдальнї (літ. А-1) загальною площею 243,8 кв.м. 

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній. 

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

Матусів, вул. Івана Богуна, 94а. Замовник робіт з оцінки: Управління 

забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області. Дата оцінки: 

31.10.2019.  

Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено 

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

1940,00 гривень. 

 

 

 

 

 


