
 

Інформація 

про підсумки конкурсів, що відбулися 15.06.2017 в регіональному відділенню ФДМУ по 

Полтавській області з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для 

проведення незалежної оцінки майна об’єктів оренди. 
 

Переможцями конкурсів визнано: 
 

1) юридичну особу – Товарну біржу «Полтавська регіональна біржа нерухомості» на 

проведення оцінки державного майна: 

- об’єкт державної власності групи А – громадський будинок літер А-1, з підвалом 

загальною площею 418,5 кв. м, за адресою: вул. Чкалова, 11б, смт Нові Санжари, 

Новосанжарський район, Полтавська область, що обліковується на балансі ВАТ 

«Новосанжарський шкіряний завод». Мета оцінки – визначення ринкової вартості з 

метою продажу на аукціоні. Вартість виконаних робіт – 1690,00 грн., строк виконання 

робіт по об’єкту – 5 календарних днів. 
 

 

2) фізичну особу-підприємця – Старікова О.В. на проведення оцінки державного 

майна: 

- адмінбудівля площею 120,3 кв. м; склад площею 23,5 кв. м; склад площею 100,8 кв. м, 

за адресою: вул. Горького, буд. 55, смт. Семенівка, Полтавська область; гараж 

площею 139,7 кв. м, за адресою: вул. Горького, буд. 55 в, смт. Семенівка, Полтавська 

область, за адресою: вул. Строни, 21, м. Горішні Плавні, Полтавська область, що 

обліковується на балансі ДП «Лубенське лісове господарство». Мета оцінки – 

визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Вартість 

виконаних робіт – 1683,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних 

днів. 
 

 

3) юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтінгова 

компанія «Форекс» на проведення оцінки державного майна: 

- нежитлове приміщення в двоповерховій будівлі загальною площею 3,0 кв. м, за 

адресою: вул. Незалежності, 34, смт. Семенівка, Полтавська область, що обліковується 

на балансі Управління Державної казначейської служби України у Семенівському 

районі Полтавської області. Мета оцінки – визначення ринкової вартості з метою 

продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1300,00 грн., строк 

виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів. 
 
 

4) юридичну особу – Приватне підприємство «Центр незалежної оцінки та 

експертизи» на проведення оцінки державного майна: 

- нежитлове приміщення загальною площею 92,6 кв. м, за адресою: вул. Степового 

Фронту, 46, м. Полтава, що обліковується на балансі Професійно-технічне училище № 

31 м. Полтава. Мета оцінки – визначення ринкової вартості з метою продовження дії 

договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1420,00 грн., строк виконання робіт по 

об’єкту – 5 календарних днів; 

- нежитлове приміщення технічного поверху морфологічного корпусу площею 10,6 кв. 

м, за адресою: вул. Шевченка, 23, м. Полтава, що обліковується на балансі ВДНЗУ 

«Українська медична стоматологічна академія». Мета оцінки – визначення ринкової 

вартості з метою продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1410,00 

грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів; 

- частина приміщення адміністративного  корпусу площею 5,0 кв. м, за адресою: вул. 

Шевченка, 23, м. Полтава, що обліковується на балансі ВДНЗУ «Українська медична 

стоматологічна академія». Мета оцінки – визначення ринкової вартості з метою 

продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1290,00 грн., строк 

виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів. 
 


