
 
ІНФОРМАЦІЯ 

РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсів, які відбулися  24 квітня 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: приміщення першого поверху чотириповерхової 
адмінбудівлі, площею 29,00 кв.м.. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Державне підприємство „Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-
економічної інформації в хімічній промисловості”. Місцезнаходження об’єкта оцінки: б-р. 
Шевченка,205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ДП „Логос С.В.”. 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 700,00 грн. 

1.2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на першому поверсі 
гуртожитку №3, площею 51,90 кв.м.. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Черкаський державний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. 
Смілянська, 97/1, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: Черкаська міська централізована 
бібліотечна система. Дата оцінки: 31.03.2019. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності визначено ПП „Дисконт”. Термін виконання роботи - 2 календарних 
днів, вартість послуг 1220,00 грн. 

1.3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення їдальні (літ. В-1,в) (№2,№12), площею 
63,0 кв.м. та приміщення  спільного користування, площею 5,6 кв.м. загальною площею 68,6 
кв.м.. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління Національної 
поліції в Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Смілянська, 57, м. 
Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Стеценко Н.В.. Дата оцінки: 30.04.2019. Переможцем  
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено ФОП Ярюхіна З.Д.. Термін 
виконання роботи - 2 календарних днів, вартість послуг 1130,00 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 цокольного поверху 
чотирьохповерхової цегляної будівлі, площею 54,51 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: 31.03.2019. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
визначено ФОП Гребченко М.П.. Термін виконання роботи - 2 календарних днів, вартість 
послуг 870,00 грн. 

2.2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення на першому поверсі 
чотирьохповерхової адміністративної будівлі, площею 162,41 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: ТОВ „ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА „ЕНЕЙ”. Дата оцінки: 31.03.2019. 
Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено ПП „Ажіо”. 
Термін виконання роботи - 2 календарних днів, вартість послуг 1140,00 грн. 

2.3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому поверсі гуртожитку, 
площею 32,30 кв.м.. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний 
навчальний заклад „Канівське вище професійне училище”. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: вул. Енергетиків,135, м. Канів, Черкаська обл.. Платник робіт з оцінки: ФОП Бойко 
В.М.. Дата оцінки: 31.03.2019. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності визначено ФОП Савченко О.В.. Термін виконання роботи - 2 календарних днів, 
вартість послуг 1250,00 грн. 
 


