
Інформація 
про підсумки конкурсів, що відбулися 15.12.2016 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) фізичною особою-підприємцем – Старіковим О.В. на проведення оцінки 
державного майна: 

- об’єкту державної власності групи А – вбудоване нежитлове приміщення з підвалом, 
загальною площею 414,1 кв. м, за адресою: вул. Горького, 14, м. Кременчук, 
Полтавська область, що обліковується на балансі ТОВ «Кременчук Житлобуд». Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості з метою продажу на аукціоні. Вартість 
виконаних робіт – 1539,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних 
днів. 

 
 

2) юридичною особою – ПП «Науково-консультаційний Експоцентр»  на 
проведення оцінки державного майна: 

- асфальтованого майданчику площею 30,0 кв. м, за адресою: вул. Сковороди, 1/3, м. 
Полтава, що обліковується на балансі Полтавської державної аграрної академії. Мета 
оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 998,00 грн., 
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів; 

- нежитлового приміщення загальною площею 10,0 кв. м, за адресою: пл. Слави, 4/2, 
м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавського будівельного технікуму 
транспортного будівництва. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. 
Вартість виконаних робіт – 998,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 
календарних днів; 

- частини нежитлового приміщення будівлі Машівського вузла поштового зв’язку 
площею 72,8 кв. м, за адресою: вул. Незалежності, 120, смт. Машівка, Полтавська 
область, що обліковується на балансі ПД УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки – 
продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1163,00 грн., строк 
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів; 

- частини нежитлових приміщень пошти, площею 20,28 кв. м, за адресою: вул. Воїнів 
Інтернаціоналістів, 12/9, смт. Семенівка, Полтавська область, що обліковується на 
балансі ПД УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. 
Вартість виконаних робіт – 1163,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 
календарних днів; 

- нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі загальною площею 17,3 кв. м, за 
адресою: пл. Перемоги, 4, смт. Чутове, Полтавська область, що обліковується на 
балансі Управління Державної казначейської служби України у Чутівському районі 
Полтавської області. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість 
виконаних робіт – 1163,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних 
днів; 

- вбудованих нежитлових приміщень загальною площею 54,1 кв. м, за адресою: вул. 
Пушкіна, 83, м. Полтава, що обліковується на балансі УМВС України в Полтавській 
області. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 
998,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів; 

- частини нежитлової площі в бюветі спального корпусу, яка розташована на першому 
поверсі шестиповерхової будівлі МРЦ площею 2,0 кв. м, за адресою: вул Українська, 
60, м. Миргород, Полтавська область, що обліковується на балансі Медичного 
реабілітаційного центру МВС України «Миргород». Мета оцінки – укладення 
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1163,00 грн., строк виконання робіт по 
об’єкту – 5 календарних днів; 

- нежитлового приміщення площею 12,0 кв. м, за адресою: вул. Юр’євська, 1А, м. 
Кобеляки, Полтавська область, що обліковується на балансі Відділу 
агропромислового розвитку Кобеляцької райдержадміністрації Полтавської області. 
Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 998,00 грн., 
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів; 



- нежитлового приміщення, площею 10,0 кв. м, за адресою: вул. Незалежності, 120, 
смт. Машівка, Машівський район, Полтавська область, що обліковується на балансі 
ПД УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість 
виконаних робіт – 998,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних 
днів; 

- лівої та правої частини крану-балки Гідротехнічної споруди Книшівського шлюзу-
регулятора на р. Псел, за адресою: вул. Лугова, 10, с. Книшівка, Гадяцький район, 
Полтавська область, що обліковується на балансі Хорольського міжрайонного 
управління водного господарства. Мета оцінки – нарахування збитків, завданих 
державі. Вартість виконаних робіт – 1163,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 
5 календарних днів. 

 

3) юридичною особою – Українська універсальна біржа на проведення оцінки 
державного майна: 

 

- нежитлового приміщення площею 72,03 кв. м, за адресою: вул. Кременчуцька, 8, с. 
Розсошенці, Полтавський район, Полтавська область, що обліковується на балансі 
Полтавської експедиції по геофізичним дослідженням у свердловинах. Мета оцінки – 
продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1000,00 грн., строк 
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів; 

 

4) юридичною особою – ПП «Нерухомість» на проведення оцінки державного 
майна: 

 

- частини нежитлових приміщень депо ремонтної допоміжної частини громадської 
будівлі площею 9,1 кв. м, за адресою: вул. Олексія Древаля, 35, м. Кременчук, 
Полтавська область, що обліковується на балансі 2 Державного пожежно-
рятувального загону головного Управління державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Полтавській області. Мета оцінки – продовження дії 
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1200,00 грн., строк виконання робіт по 
об’єкту – 5 календарних днів; 

- нежитлових приміщень площею 49,4 кв. м, за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 22, с. 
Світлогірське, Кобеляцький район, Полтавська область, що обліковується на балансі 
ПД УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки – укладення договору оренди.  Вартість 
виконаних робіт – 1150,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних 
днів. 

 
 

 


