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ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсів, які відбулися 

31 липня 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: частина будівлі котельні, площею 100,0 кв.м. Найменування  

балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна установа „Старобабанівська виправна колонія 

(№92). Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 110, с. Старі Бабани, Уманський 

район, Черкаська область. Платник робіт з оцінки:  ТОВ „МІКОТЕПЛОСЕРВІС”. Дата 

оцінки: 31.07.2019. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 

визначено ФОП Савченко О.В.. Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість 

послуг 2350,00 грн. 

 1.2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення будівлі, площею 11,35 

кв.м. 

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної  казначейської  

служби України у Монастирищенському районі Черкаської області. Місцезнаходження 

об’єкта  

оцінки: вул. Соборна, 103, м. Монастирище, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки:  АТКБ  

„Приватбанк”. Дата оцінки: 31.07.2019. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної  

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

вартість послуг 1800,00 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 вбудованих приміщень виробничо-господарського  

призначення загальна площа 70,20 кв.м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:  

Черкаська митниця ДФС. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. В. Чорновола, буд. 4, м.  

Сміла, Черкаська область. Платник робіт з оцінки:  ФОП Шинкаренко С.Ф.. Дата оцінки:  

30.06.2019. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено СОД  

Устименко Т.В.. Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість послуг 1800,00 грн. 

 2.2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових підвальних приміщень 

чотириповерхової  

адміністративної будівлі, площа 61,90 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:  Благодійний фонд „Діалог”. Дата 

оцінки:  

30.06.2019. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено ФОП  

Драник Г.В.. Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість послуг 690,00 грн. 

 2.3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення в одноповерховій будівлі (літ. В),  

площею 23,30 кв.м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія  

Державного підприємства „Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний 

інститут  

„НДІпроектреконструкція”. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Гоголя, буд. 301, м.  

Черкаси. Платник робіт з оцінки:  ФОП Хлипало В.Д.. Дата оцінки: 31.07.2019. Переможцем  

конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено СОД Ошовська І.А.. Термін  

виконання роботи - 2 календарних дні, вартість послуг 1700,00 грн. 

 2.4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення, площею 122,10 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 Кузьмич І.П.. Дата оцінки: 30.06.2019.  
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Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено ПП „Ажіо”. 

Термін  

виконання роботи - 2 календарних дні, вартість послуг 2100,00 грн. 

 2.5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на другому поверсі навчального  

корпусу, площею 12,20 кв.м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний  

навчальний заклад „Канівське вище професійне училище”. Місцезнаходження об’єкта 

оцінки:  

вул. Енергетиків, 143, м. Канів, Черкаська область. Платник робіт з оцінки:  ПАТ 

„Укртелеком”.  

Дата оцінки: 30.06.2019. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності  

визначено ФОП Горопацька М.В.. Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість  

послуг 2710,00 грн.  

 2.6. Назва об’єкта оцінки: частина даху навчального корпусу №10, площею 31,75 кв.м.  

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський державний технологічний  

університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бул. Шевченка, 333, м. Черкаси. Платник 

робіт  

з оцінки:  ПАТ „Київстар”. Дата оцінки: 30.06.2019. Переможцем  конкурсу з відбору 

суб’єктів  

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

дні,  

вартість послуг 1799,00 грн. 

 2.7. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення на першому поверсі гуртожитку,  

площею 88,44 кв.м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний 

навчальний  

заклад „Черкаський професійний ліцей”. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Олексія  

Панченка, 15, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки:  ФОП Дмитренко Л.І.. Дата оцінки:  

30.06.2019. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено ФОП  

Гребченко М.П.. Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість послуг 2480,00 грн. 

 2.8. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому поверсі гуртожитку, 

площею  

78,30 кв.м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський державний бізнес- 

коледж. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. В. Чорновола, 243, м. Черкаси. Платник 

робіт з  

оцінки:  ФОП Габієць С. Г.. Дата оцінки: 30.06.2019. Переможцем  конкурсу з відбору 

суб’єктів  

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

дні, вартість послуг 870,00 грн. 

 2.9. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення гуртожитку - площею 1,50 кв.м.  

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний навчальний заклад „Черкаське  

вище професійне училище”. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Нарбутівська, 283, м.  

Черкаси. Платник робіт з оцінки:  ФОП Іщенко Ю.В.. Дата оцінки: 30.06.2019. Переможцем   

конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено СОД Устименко Т.В.. Термін  

виконання роботи - 2 календарних дні, вартість послуг 1700,00 грн. 

          3.Мета проведення незалежної оцінки - продаж на аукціоні з умовами. 

3.1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної власності окремого 

майна - приміщення першого поверху будівлі (літ. А) №№ 115-117, №№ 119-121 загальною 

площею 107,9 кв.м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління 

Держпраці у Черкаській області (код за ЄДРПОУ 39881228). Місцезнаходження об’єкта 

оцінки: Черкаська обл, м. Умань, вул. Європейська, 65. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по 

Черкаській області. Дата оцінки: 30.06.2019. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів 

оціночної діяльності визначено КТ „АЕО „Фатум-М”. Термін виконання роботи - 2 

календарних дні, вартість послуг 2000,00 грн. 


