
ПІДСУМКИ КОНКУРСУ, 

що відбувся 20.06.2019 

в регіональному відділенні ФДМУ по Луганській області 

з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 

оцінки об’єктів оренди 

 

1. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення на 

першому поверсі чотириповерхової будівлі учбового корпусу (інв. №101311001, реєстр. № 

02070714.1.ОВБЛВГО84) площею 7,5 кв.м., що перебуває на балансі Східноукраїнського 

національного університету імені В. Даля та розташована за адресою: Луганська обл., м. 

Сєвєродонецьк, вул. Донецька, 41 – ФОП Сорокін С.В. на таких умовах: вартість послуги – 

1600 грн., термін виконання роботи –  2 дні. 

2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 1,0 кв.м. 

на першому поверсі чотириповерхової будівлі учбового корпусу (інв. № 10310001), що 

перебуває на балансі Лисичанського державного гірничо-індустріального коледжу та 

розташоване за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, просп. Перемоги, 84 - 

 ФОП Сорокін С.В. на таких умовах: вартість послуги – 1500 грн., термін виконання роботи –  

2 дні.  

3. Найменування об’єкта оцінки: технічний контейнер з центрифугованою опорою 

площею 7,4 кв.м. (інв. № 11136223), що розташований на земельній ділянці та перебуває на 

балансі 25 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у 

Луганській області, за адресою: Луганська обл., Новоайдарський р-н, смт. Новоайдар, квартал 

Миру, 36 – ТОВ Агентство по нерухомості «Дісконт» на таких умовах: вартість послуги – 

1600 грн., термін виконання роботи –  5 днів.  

4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 11,3 кв.м. 

на другому поверсі адмінбудівлі (інв. № 01010003), що перебуває на балансі Міловської 

районної державної адміністрації Луганської області та розташоване за адресою: Луганська 

обл., Міловський р-н, смт. Мілове, вул. Миру, 43 – ФОП Сорокіна І.М. на таких умовах: 

вартість послуги – 1900 грн., термін виконання роботи –  2 дні.  

 5. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 16,6 кв.м. 

на другому поверсі адмінбудівлі (інв. № 01010003), що перебуває на балансі Міловської 

районної державної адміністрації та розташоване за адресою: Луганська обл., Міловський р-н, 

смт. Мілове, вул. Миру, 43 - ФОП Сорокіна І.М. на таких умовах: вартість послуги – 1900 грн., 

термін виконання роботи –  2 дні. 

 6. Найменування об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення, площею 61,6 кв.м. 

на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі ліцею (інв. № 1031008), що перебуває на балансі 

Попаснянського професійного ліцею залізничного транспорту та розташоване за адресою: 

Луганська обл., м. Попасна, вул. Миру, 140 - ФОП Сорокіна І.М. на таких умовах: вартість 

послуги – 1900 грн., термін виконання роботи –  2 дні. 
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