
 
 

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсів, які відбулися  15 травня 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 технічного поверху адміністративної будівлі, площею 
1,0 кв.м. за адресою: вул. Небесної Сотні, 31/1, м. Черкаси; - частина коридору другого 
поверху адміністративної будівлі, площею 1,0 кв. м, за адресою: просп. Хіміків,50, м. 
Черкаси. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаське державне комерційне 
житлово-побутове підприємство „Житлосервіс”. Платник робіт з оцінки: ТОВ „Мега Лінк”. 
Дата оцінки: 30.04.2019. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
визначено ФОП Савченко О.В.. Термін виконання роботи - 2 календарних днів, вартість 
послуг 1250,00 грн. 

1.2.Назва об’єкта оцінки: - будівля свиноферми, площею 234,60 кв.м; - будівля 

кормокухні, площею 147,20 кв. м.; - споруда літньої площадки, площею 390,60 кв.м. 
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство спиртової та 
лікеро-горілчаної промисловості „Укрспирт”. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. 
Холодноярська,1, с. Косарі, Кам’янський р-н, Черкаська обл.. Платник робіт з оцінки: ФОП 
Табурець Р.В.. Дата оцінки: 30.04.2019. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності визначено ТОВ „Контакт-Сервіс”. Термін виконання роботи - 2 календарних днів, 
вартість послуг 1300,00 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: частина нежитлових приміщень на п’ятому поверсі будівлі, 
загальною площею 24,00 кв.м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП 
„Науково-дослідний інститут „Акорд”. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Одеська, 8, м. 
Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Петраківський О.А.. Дата оцінки: 31.03.2019. 
Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено ТБ 
„Універсальна”. Термін виконання роботи - 2 календарних днів, вартість послуг 800,00 грн. 

2.2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень на п’ятому поверсі будівлі,  
загальною площею 48,20 кв.м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП 
„Науково-дослідний інститут „Акорд”. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Одеська, 8, м. 
Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Петраш М.Т.. Дата оцінки: 31.03.2019. Переможцем  
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено ФОП Драник Г.В.. Термін 
виконання роботи - 2 календарних днів, вартість послуг 780,00 грн. 

2.3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на другому поверсі прибудови до  
адміністративної будівлі, загальною площею 78,59 кв.м. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: вул. Дашковича,39, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ „Медікон”. 
Дата оцінки: 28.02.2019. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
визначено ПП „Дисконт”. Термін виконання роботи - 2 календарних днів, вартість послуг 
1220,00 грн. 

2.4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху адміністративної  
будівлі, загальною площею 5,00 кв.м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Головне управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
пров. Г. Кудрі,4, м. Кам’янка, Черкаська обл.. Платник робіт з оцінки: ФОП Дубов А.В.. Дата 
оцінки: 31.03.2019. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
визначено ПП „Ажіо”. Термін виконання роботи - 2 календарних днів, вартість послуг 
1300,00 грн. 

2.5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення будівлі вагової з навісом літ. О-1  



площею 26,84 кв.м та частина замощення літ.І площею 430,11 кв.м. Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну „Військторгсервіс”. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Надпільна, 218, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: 
ТОВ „Оранжгаз”. Дата оцінки: 31.03.2019. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності визначено ФОП Горопацька М.В.. Термін виконання роботи - 2 
календарних днів, вартість послуг 1810,00 грн. 

2.6. Назва об’єкта оцінки: - майданчик для розміщення антени площею 13,60 кв.м,  
частина технічного поверху 11 - поверхової адмінбудівлі для розміщення обладнання 
площею 4,00 кв.м. загальною площею 17,60 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: ТОВ „САГА 
КОМ’ЮНІКЕЙШНЗ ЮКРЕЙН”. Дата оцінки: 31.03.2019. Переможцем  конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності визначено КТ „АЕО „Фатум-М”. Термін виконання роботи - 2 
календарних днів, вартість послуг 2250,00 грн. 

2.7. Назва об’єкта оцінки: - частина приміщення на другому поверсі гуртожитку  
плошею 1,00 кв.м. - частина приміщення на п’ятому поверсі гуртожитку - площею 1,00 кв.м. 

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський державний бізнес-коледж. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. В.Чорновола,243, м. Черкаси. Платник робіт з 
оцінки: ТОВ „Маклаут-Інвест”. Дата оцінки: 30.04.2019. Переможцем  конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності визначено ФОП Гребченко М.П.. Термін виконання роботи - 2 
календарних днів, вартість послуг 1970,00 грн. 

 


