
Інформація 

 

про конкурси, що відбулися 25.07.2019 в регіональному відділенню ФДМУ по 

Полтавській та Сумській областях з відбору суб’єктів оціночної діяльності. 

 

1.  Назва об'єкта: об’єкт незавершеного будівництва - металевий модуль.  

Місцезнаходження об'єкта: вул. Ярківська, 2, м. Конотоп, Сумська область. 

Мета оцінки: визначення ринкової вартості шляхом продажу на аукціоні. 

Запланована дата оцінки: 31.05.2019. 

Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності - 3 календарних дні 

для доопрацювання звіту). 

Замовник та Платник виконаних робіт: Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Полтавській та Сумській областях. 

Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва. 

Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 4 720,00 грн. 
 

Відповідно до п. 8 розділу ІІІ Положення конкурс по відбору суб’єктів оціночної 
діяльності по даному об’єкту не відбувся, у зв’язку з надходженням на конкурс лише 
однієї заяви від претендента ПП «Науково-консультаційний Експоцентр» Для 
проведення конкурсу по відбору суб’єктів оціночної діяльності провести конкурс 
повторно 22 серпня 2019 року. 
 

2.  Назва об'єкта: адмінбудівля загальною площею 116,7 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта: пров. Маклакова Миколи, 1, м. Путивль, Сумська область. 

Балансоутримувач: Північно-східний офіс Державної аудиторської служби України. 

Мета оцінки: визначення ринкової вартості шляхом продажу на аукціоні. 

Запланована дата оцінки: 31.05.2019. 

Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності - 3 календарних дні 

для доопрацювання звіту). 

Замовник та Платник виконаних робіт: Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Полтавській та Сумській областях. 

Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. 

Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 2 500,00 грн. 
 

Відповідно до п. 8 розділу ІІІ Положення конкурс по відбору суб’єктів оціночної 
діяльності по даному об’єкту не відбувся, у зв’язку з надходженням на конкурс лише 
однієї заяви від претендента ФОП Педченка А.М. Для проведення конкурсу по відбору 
суб’єктів оціночної діяльності провести конкурс повторно 22 серпня 2019 року. 

0 

3.  Назва об'єкта: гараж. 

Місцезнаходження об'єкта: площа Першотравнева, 28 «Б», м. Буринь, Сумська 

область. 

Балансоутримувач: Північно-східний офіс Державної аудиторської служби України. 

Мета оцінки: визначення ринкової вартості шляхом продажу на аукціоні. 

Запланована дата оцінки: 31.05.2019. 

Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності - 3 календарних дні 

для доопрацювання звіту). 

Замовник та Платник виконаних робіт: Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Полтавській та Сумській областях. 

Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. 

Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 2 500,00 грн. 
 

Відповідно до п. 8 розділу ІІІ Положення конкурс по відбору суб’єктів оціночної 
діяльності по даному об’єкту не відбувся, у зв’язку з надходженням на конкурс лише 
однієї заяви від претендента ФОП Педченка А.М. Для проведення конкурсу по відбору 
суб’єктів оціночної діяльності провести конкурс повторно 22 серпня 2019 року. 
 



 

 

4.  Назва об'єкта: літній будинок відпочинку. 

Місцезнаходження об'єкта: вул. Лісова, 38 А, с. Жолдаки, Конотопський район, 

Сумська область. 

Мета оцінки: визначення ринкової вартості шляхом продажу на аукціоні. 

Запланована дата оцінки: 31.05.2019. 

Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності - 3 календарних дні 

для доопрацювання звіту). 

Замовник та Платник виконаних робіт: Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Полтавській та Сумській областях. 

Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. 

Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 2 500,00 грн. 
 

Відповідно до п. 8 розділу ІІІ Положення конкурс по відбору суб’єктів оціночної 
діяльності по даному об’єкту не відбувся, у зв’язку з надходженням на конкурс лише 
однієї заяви від претендента ФОП Педченка А.М. Для проведення конкурсу по відбору 
суб’єктів оціночної діяльності провести конкурс повторно 22 серпня 2019 року. 

 


