
 
ІНФОРМАЦІЯ 

РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсів, які відбулися  
10 липня 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 будівлі взуттєвої майстерні літ А-1, площею 
38,70кв.м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну 
„Військторгсервіс”. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Тищика, 23а, м. Умань, 
Черкаської області. Платник робіт з оцінки:  ФОП Янчук Н.Д.. Дата оцінки: 30.06.2019. 
Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено ФОП Савченко 
О.В.. Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість послуг 900,00 грн. 

1.2.Назва об’єкта оцінки: приміщення на першому поверсі та підвальне приміщення  
адміністративної будівлі загальною площею 73,00 кв.м. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської служби України в Тальнівському 
районі Черкаської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Соборна,15, м. Тальне, 
Черкаської області. Платник робіт з оцінки:  ФОП Юрченко О.В.. Дата оцінки: 30.06.2019. 
Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено ФОП Горопацька 
М.В.. Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість послуг 1810,00 грн. 

1.3.Назва об’єкта оцінки: приміщення на другому поверсі прибудови до учбового  
корпусу (кімната №14), загальною площею 15,68 кв.м. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: Державний вийщий навчальний заклад „Університет банківської справи”. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. В. Чорновола, 164, м. Черкаси. Платник робіт з 
оцінки:  ТОВ „ЄВРО-КОНТАКТ”. Дата оцінки: 30.06.2019. Переможцем  конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності визначено КТ "АЕО "Фатум-М". Термін виконання роботи - 2 
календарних дні, вартість послуг 1700,00 грн. 

1.4.Назва об’єкта оцінки: частина приміщення підвалу прибудови до учбового корпусу  
загальною площею 193,47 (приміщення №№1,2,3,4) та приміщення на другому поверсі 
прибудови до учбового корпусу загальною площею 48,83 кв.м. (кімната №15), загальною 
площею 242,30 кв.м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний вийщий 
навчальний заклад „Університет банківської справи”. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. 
В. Чорновола, 164, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки:  ТОВ „НЬЮ ЛАЙТ”. Дата оцінки: 
30.06.2019. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено ПП 
„Ажіо”. Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість послуг 1195,00 грн. 

1.5.Назва об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі загальною площею 226,76; 
приміщення їдальні, розташоване на першому поверсі загальною площею 92,56 кв.м.; 
магазин, розташований на першому поверсі загальною площею 21,40 кв.м.; магазин, 
розташований на першому поверсі загальною площею 37,50 кв.м.; приміщення їдальні, 
розташоване на другому поверсі загальною площею 75,30 кв.м. Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління ДФС у Черкаській області. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Хрещатик, 235, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки:  
ФОП Мусатова Н.М. Дата оцінки: 30.06.2019. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності визначено ФОП Ярюхіна З.Д.. Термін виконання роботи - 2 
календарних дні, вартість послуг 1190,00 грн. 

1.6. Назва об’єкта оцінки: 1) частина даху навчального корпусу №10 площею  
52,13кв.м., для встановлення контейнера та щогли з телекомунікаційним обладнанням 
стільникового зв’язку (4 антени на щоглі - одне антеномісце), за адресою: бульв. Шевченка, 
333, м. Черкаси; 2) частина даху навчального корпусу №1 площею 65,00 кв.м., для 
встановлення трубостійок 3 шт з 4 шт. антен стільникового зв’язку, за адресою: бульв. 
Шевченка, 460, м. Черкаси; 3)  частина технічного поверху площею 15,00 кв.м. (вигородка) 
для встановлення телекомунікаційного обладнання стільникового зв’язку, за адресою бульв. 
Шевченка, 460, м. Черкаси. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський 
державний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 



460, м. Черкаси, бульв.Шевченка,333, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки:  ПАТ „ВФ 
Україна”. Дата оцінки: 30.06.2019. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності визначено ПП „Дисконт”. Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість 
послуг 4399,00 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 другого поверху чотириповерхової адмінбудівлі,  
площею 17,30 кв.м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне 
підприємство „Черкаський державний науквово-дослідний інститут техніко-економічної 
інформації в хімічній промисловості”. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 
205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки:  ФОП Железняк О.В.. Дата оцінки: 31.05.2019. 
Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено ФОП Драник Г.В.. 
Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість послуг 950,00 грн. 

2.2.Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення гуртожитку №2, площею  
27,80кв.м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський національний 
університет ім. Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Хрещатик, 53, м. 
Черкаси. Платник робіт з оцінки:  ФОП Ляшенко В.М.. Дата оцінки: 30.06.2019. Переможцем  
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено ФОП Савченко О.В.. Термін 
виконання роботи - 2 календарних дні, вартість послуг 1450,00 грн. 

2.3.Назва об’єкта оцінки: частина приміщень першого поверху триповерхової будівлі  
загальною площею 56,40 кв.м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне 
управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. 
Житомірська, 6, м. Сміла, Черкаської обл. Платник робіт з оцінки:  ФОП Подвисоцька І.Д.. 
Дата оцінки: 30.06.2019. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
визначено ФОП Гребченко М.П.. Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість 
послуг 1980,00 грн. 

2.4. Назва об’єкта оцінки: приміщення магазину №48, площею 165,10 кв.м.  
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство спиртової та 
лікеро-горілчаної промисловості „Укрспирт”. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. 
Модестова, 8 а, с. Косарі, Кам’янський район, Черкаської область. Платник робіт з оцінки:  
ФОП Ткаченко О.І.. Дата оцінки: 30.06.2019. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності визначено СОД Ошовська І.А.. Термін виконання роботи - 2 
календарних дні, вартість послуг 1000,00 грн. 

2.5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень цокольного поверху 
чотирьохповерхової цегляної будівлі  площею 54,51 кв.м., та частина підвальних приміщень  
чотирьохповерхової цегляної будівлі площею 20,13 кв.м. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: Черкаська філія інституту „Укрдіпросад”. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
вул. Смілянська, 120/1, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки:  ПП „ТВКФ „ТЕХПРОМ”. Дата 
оцінки: 30.04.2019. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
визначено ФОП Драник Г.В.. Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість послуг 
1400,00 грн. 

 


