
 
ІНФОРМАЦІЯ 

Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області 

 Регіонального відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях про 

підсумки конкурсів, які відбулися 18 вересня 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. 

      11. Назва об’єкта оцінки: адмінбудинок (273,10 кв.м), автогараж, кладова (69,30 кв.м), 

склад для зберігання дезинфікуючих засобів (78,70 кв.м), загальною площею 421,10 кв.м. 

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна установа „Черкаський 

обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України”. Місцезнаходження 

об’єкта оцінки: вул. Станційна, 16, м. Христинівка, Черкаська область.  Платник робіт з 

оцінки:  ФОП Кам’янецька О.Е..Дата оцінки: 31.07.2019. Переможцем  конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності визначено ПП Ажіо О.В.Термін виконання роботи – 2 

календарних дні, вартість послуг 1350,00 грн. 

1.2.Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому поверсі учбового корпусу 

загальною площею 87,20 кв.м.   Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 

Державний вищий навчальний заклад „Університет банківської справи”. Місцезнаходження 

об’єкта оцінки: вул. В.Чорновола, 164, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки:  АТ КБ 

„ПРИВАТБАНК”.Дата оцінки: 31.08.2019. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів 

оціночної діяльності визначено ФОП Ярюхіна З.Д. Термін виконання роботи – 2 

календарних дні, вартість послуг 400,00 грн. 

 1.3.Назва об’єкта оцінки: павільйон, площею 143,60 кв.м. Найменування 

балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство „Черкаський державний 

науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості”. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Чехова, 108 а, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки:  

ТОВ „АЛЮМІН”.Дата оцінки: 31.08.2019. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів 

оціночної діяльності визначено ТБ. „Універсальна. Термін виконання роботи – 2 

календарних дні, вартість послуг 2000,00 грн. 

         1.4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення  третього поверху адміністративної 

будівлі Бізнес-інноваційного центру, загальною площею 54,00 кв.м.  Найменування 

балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство „Черкаський національний 

університет імені Б. Хмельницького”.      Місцезнаходження об’єкта оцінки: б-р Шевченка, 

205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки:  Громадська організація „Ветерани війни 

„Захисники України”.Дата оцінки: 31.08.2019. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів 

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

календарних дні, вартість послуг 2710,00 грн. 

1.5. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення навчального корпусу, площею 254,20 

кв.м.  та частина приміщення слюсарної майстерні площею 124,50 кв.м.  Найменування 

балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний навчальний заклад „Смілянський центр 

підготовки і перепідготовки робітничих кадрів”.     Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. 

Платона Симеренка, 2, м. Сміла, Черкаська область.  Платник робіт з оцінки:  ТОВ „Меблева 

компанія Фавор”. Дата оцінки: 31.08.2019. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів 

оціночної діяльності визначено ПП „Дисконт”. Термін виконання роботи – 2 календарних 

дні, вартість послуг 1150,00 грн. 

1.6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення в навчальному корпусі №1 

на другому поверсі чотирьохповерхової будівлі, загальною площею 31,90 кв.м.  

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Відокремлений структурний підрозділ 

Тальянківського агротехнічного коледжу Уманського національного університету 

садівництва.      Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Свято-Покровська, 80, с. Тальянки, 

Тальнівський р-н, Черкаська область.  Платник робіт з оцінки:  ПАТ „Укртелеком”.     Дата 

оцінки: 31.08.2019. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 

визначено . КТ АЕО „Фатум-М”. Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість 

послуг 2500,00 грн. 
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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 приміщення вестибюлю на першому поверсі 

навчального корпусу №1 площею 9,0 кв.м.           Найменування балансоутримувача об’єкта 

оцінки: Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького.         

Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульвар Шевченка, 81, м. Черкаси.   Платник робіт з 

оцінки:  ФОП Миколенко Н.О.. Дата оцінки: 31.08.2019. Переможцем  конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності визначено ФОП Савченко О.В.Термін виконання роботи – 2 

календарних дні, вартість послуг 1470,00 грн. 

2.2 Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення навчального корпусу, 

площею 50,60 кв.м.   Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний 

навчальний заклад „Городищенський професійний ліцей”.    Місцезнаходження об’єкта 

оцінки: вул. Індустріальна, 5, м. Городище, Черкаська область.      Платник робіт з оцінки:  

ФОП Ластенко В.О..Дата оцінки: 31.08.2019. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів 

оціночної діяльності визначено ФОП Устименко Т.В.Термін виконання роботи – 2 

календарних дні, вартість послуг 1750,00 грн. 

2.3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення магазину на першому поверсі 

двоповерхової будівлі, площею 60,02 кв.м.  Найменування балансоутримувача об’єкта 

оцінки: ДУ „Старобабанівська виправна колонія (№92).Місцезнаходження об’єкта оцінки: 

вул. Шевченка, с. Старі Бабани, Уманський район, Черкаська область.   Платник робіт з 

оцінки:  ФОП Богдан Л.В..Дата оцінки: 31.08.2019. Переможцем  конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності визначено ФОП Ошовська І.А.Термін виконання роботи – 2 

календарних дні, вартість послуг 2200,00 грн. 

2.4 Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху чотириповерхової адмінбудівлі, 

площею 20,20 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:  ПП „Фірма „Моноліт”.Дата оцінки: 31.08.2019. 

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

„Універсальна. Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг 1300,00 грн. 

2.5 Назва об’єкта оцінки: частина приміщень п’ятого поверху п’ятиповерхової будівлі, 

площею 100,30 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:  Громадська організація „ІТ-РІШЕННЯ”.Дата оцінки: 

31.08.2019. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено ФОП 

Гребченко М.П. Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг 2550,00 грн. 

2.6 Назва об’єкта оцінки: частина приміщень п’ятого поверху п’ятиповерхової будівлі, 

площею 120,48 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:  Громадська організація „ІТ-СОЛЮШН”.  Дата оцінки: 

31.08.2019. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено ПП 

„Дисконт”. Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг 700,00 грн. 

2.7 Назва об’єкта оцінки: частина приміщень будівлі магазину, площею 112,5 кв.м.           

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна установа „Черкаська виправна   

колонія  (№62)”.   Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Сурікова,30, м. Черкаси. Платник 

робіт з оцінки:  ФОП Бондаренко С.В..Дата оцінки: 31.08.2019. Переможцем  конкурсу з 

відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено ПП Ажіо О.В.Термін виконання роботи – 2 

календарних дні, вартість послуг 1120,00 грн. 

2.8 Назва об’єкта оцінки: приміщення на другому поверсі  п’ятиповерхової будівлі, 

площею 39,60 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:  ФОП Канівець С.В.. Дата оцінки: 31.08.2019. 
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Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено . КТ АЕО „Фатум-

М”. Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг 1500,00 грн. 

          2.9 Назва об’єкта оцінки: частина приміщень адміністративної будівлі, площею 2178,80 

кв.м.           Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство 

„Управління з експлуатації майнового комплексу”.Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Г. 

Лисенко, 18, м. Золотоноша, Черкаська обл.  Платник робіт з оцінки:  ТДВ „Золотоніський 

маслоробний комбінат”.Дата оцінки: 31.08.2019. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів 

оціночної діяльності визначено ФОП Драник Г.В. Термін виконання роботи – 2 календарних 

дні, вартість послуг 870,00 грн. 

 


