
Інформація 
Регіонального відділення ФДМ в Херсонській області, АР Крим та  

м. Севастополі про підсумки конкурсного відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, яких залучено до проведення оцінки державного майна,  

що відбувся 16.02.2017  
 

1. Об’єкт: частина холу загальною площею 2,0 кв.м на першому поверсі триповерхової 
будівлі, яка перебуває на балансі ДВНЗ «ХЕРСОНСЬКЕ МОРЕХІДНЕ УЧИЛИЩЕ РИБНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ» та знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. Грецька (Леніна), 55, 
переможець конкурсу –  ПФ «Експрес – Оцінка». 

      Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку 
орендної плати при продовженні договору оренди. 

      Вартість робіт – 2000 грн. Строк виконання робіт – 5 днів. 
 

2. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 295,9 кв. м, на шостому 
поверсі дев’ятиповерхового учбового корпусу, за адресою: м. Херсон, вул. Грецька (Леніна), 55, 
що перебуває на балансі ДВНЗ «ХЕРСОНСЬКЕ МОРЕХІДНЕ УЧИЛИЩЕ РИБНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ», переможець конкурсу –  ПФ «Експрес – Оцінка». 

      Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку 
орендної плати при продовженні договору оренди. 

      Вартість робіт – 2000 грн. Строк виконання робіт – 5 днів. 
 

3. Об’єкт: вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 31,5 кв. м на другому  
поверсі  чотириповерхового  учбового  корпусу за адресою: м. Херсон, вул. Грецька (Леніна), 55, 
що перебуває на балансі ДВНЗ «ХЕРСОНСЬКЕ МОРЕХІДНЕ УЧИЛИЩЕ РИБНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ», переможець конкурсу –  ПФ «Експрес – Оцінка». 

     Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку 
орендної плати при продовженні договору оренди. 

     Вартість робіт – 2000 грн. Строк виконання робіт – 5 днів. 
 

4. Об’єкт: Автомобіль Mazda E2200, державний реєстраційний номер 90021 ХО, 1995 р. в., 
що обліковується на балансі РВ ФДМ в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі, 
переможець конкурсу –  ПП «КПЦ «Унікон». 

      Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для відчуження в 
порядку, встановленому чинним законодавством (наказ РВ ФДМ  в Херсонській області, АР Крим 
та м. Севастополівід 24.01.2017 № 36). 

      Вартість робіт – 630 грн. Строк виконання робіт – 5 днів. 
 




