
 

Інформація 

про підсумки конкурсів, що відбулися 08.08.2019 в регіональному відділенню Фонду 

державного майна України по Полтавській та Сумській областях з відбору суб’єктів 

оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної оцінки майна 

об’єктів оренди. 
 

Переможцями конкурсів визначено: 

1) юридичну особу – Приватне підприємство «Науково-консультаційний Експоцентр» на 
проведення оцінки державного майна: 

- частина нежитлового приміщення будівлі, площею 59,7 кв. м, за адресою: вул. Комарова, 4 
А, м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавської експедиції по геофізичним 
дослідженням. Мета оцінки  - укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 
2373,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів; 

- нежитлової частини приміщень 1-го поверху, площею 178,2 кв. м, за адресою: вул. 
Першотравнева, 38, м. Кременчук, Полтавська область, що обліковується на балансі ДВНЗ 
«Кременчуцький коледж транспортної інфраструктури». Мета оцінки  - продовження дії 
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2373,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту 
– 5 календарних днів; 

- окремого нежитлового приміщення, розташованого на першому поверсі будівлі учбового 

корпусу № 14, площею 160,3 кв. м, за адресою: вул. Ярмаркова, 9, м. Кременчук, Полтавська 

область, що обліковується на балансі Кременчуцького національного університету ім. 

Михайла Остроградського. Мета оцінки -продовження дії договору оренди. Вартість 

виконаних робіт – 2373, 00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів; 

- частини нежитлового підвального приміщення, площею 69,41 кв. м, за адресою: вул. Тараса 

Бульби, 13А, м. Кременчук, Полтавська область, що обліковується на балансі Регіонального 

центру професійно-техічної освіти № 1 м. Кременчук. Мета оцінки  - продовження дії 

договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2373,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту 

– 5 календарних днів. 
 

2) юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтінгова компанія 
«Форекс» на проведення оцінки державного майна: 

-  частина нежитлових приміщень площею 28,88 кв.м, за адресою: проспект Першотравневий, 
29, м. Полтава, частина нежитлових приміщень, площею 16,12 кв.м, за адресою: проспект 
Першотравневий, 25, м. Полтава, частина нежитлових приміщень, площею 26,25 кв.м, за 
адресою: проспект Першотравневий, 25-а, м. Полтава, частина нежитлових приміщень, 
площею 22,0 кв.м, за адресою: проспект Першотравневий, 27, м. Полтава, частина 
нежитлових приміщень, площею 26,64 кв.м, за адресою: проріз Інститутський, 24, м. 
Полтава, що обліковується на балансі Полтавського національногор технічгного 
університету ім. Ю. Кондратюка. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість 
виконаних робіт – 2000,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів; 

-   нежитлового приміщення, площею 48,7 кв. м, за адресою: вул. Республіканська, 87, м. 
Кременчук, Полтавська область, що обліковується на балансі Регіонального центру 
професійно-технічної освіти № 1 м. Кременчук. Мета оцінки – продовження дії договору 
оренди. Вартість виконаних робіт – 1800,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 
календарних днів. 

 

3) юридичну особу – Приватне підприємство «Центр незалежної оцінки та експертизи» на 
проведення оцінки державного майна: 

- частини даху будівлі учбового корпусу № 5, площею 8,0 кв. м, за адресою: бульвар 
Пушкіна, 3, м. Кременчук, Полтавська область, що обліковується на балансі 
Кременчуцького національного університету імені М. Остроградського. Мета оцінки – 
продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт –3600,00 грн., строк 
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів; 

- окремих нежитлових приміщень, розташованих на першому та третьому поверхах 

будівлі учбового корпусу № 14, площею 258,9 кв. м, за адресою: вул. Ярмаркова, 9, 

м. Кременчук, Полтавська область, що обліковується на балансі Кременчуцького 

національного університету ім. Михайла Остроградського. Мета оцінки -продовження 



дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2700, 00 грн., строк виконання робіт по 

об’єкту – 5 календарних днів. 
 

4) юридичну особу – Приватне підприємство «Нерухомість» на проведення оцінки 
державного майна: 

- частина нежитлового приміщення громадської будівлі (університету) другого поверху 
адміністративно-навчального корпусу «Ц» площею 10,0 кв. м та частини нежитлового 
приміщення громадської будівлі (університету) другого поверху навчального корпусу 
ФПК «Ф» площею 6,0 кв. м, за адресою: проспект Першотравневий, 24, м. Полтава, що 
обліковується на балансі Полтавського національного технічного університету імені Ю. 
Кондратюка. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт 
– 3000,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів; 

- нежитлового приміщення розташованого в приміщенні гуртожитку № 2, площею 39,69 
кв. м, за адресою: вул. Кукоби Анатолія, 8, м. Полтава, що обліковується на балансі 
Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва. Мета оцінки – 
продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2800,00 грн., строк 
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів. 

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

проведення оцінки державного майна: 

- нежитлового приміщення, площею 31,5 кв. м, за адресою: вул. Виноградна, 13, м. 
Глобине, Полтавська область, що обліковується на балансі Головного управління 
статистики у Полтавській області. Вартість виконаних робіт – 1750, 00 грн., строк 
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів; 

- нежитлового приміщення, площею 123,5 кв. м, за адресою: вул. Степового Фронту, 46, 
м. Полтава, що обліковується на балансі ПТУ № 31. Вартість виконаних робіт – 2110, 
00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів; 

- окремого нежитлового приміщення, розташованого на третьому поверсі будівлі 
учбового корпусу № 14, площею 267,7 кв. м, за адресою: вул. Ярмаркова, 9, 
м. Кременчук, Полтавська область, що обліковується на балансі Кременчуцького 
національного університету ім. Михайла Остроградського. Мета оцінки -продовження 
дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2450, 00 грн., строк виконання робіт 
по об’єкту – 5 календарних днів; 

- нежитлового приміщення, площею 92,5 кв. м, за адресою: вул. Г. Сковороди, 1/3, м. 
Полтава, що обліковується на балансі Полтавської державної аграрної академії. 
Вартість виконаних робіт – 1970, 00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 
календарних днів; 

- нежитлового приміщення гуртожитку, площею 35,5 кв. м, за адресою: 
вул. Покровська, 52, м. Кременчук, Полтавська область, що обліковується на балансі 
ДПТНЗ «Професійний аграрний ліцей» м. Кобеляки. Вартість виконаних робіт – 1880, 
00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів; 

- адміністративного приміщення, площею 36,4 кв. м, за адресою: пров. Центральний, 6-
б, смт. Чутове, Полтавська область, що обліковується на балансі Північно-Східного 
офісу Держаудитслужби. Вартість виконаних робіт – 1680, 00 грн., строк виконання 
робіт по об’єкту – 5 календарних днів; 

- їдальня, загальною площею 55,0 кв. м, за адресою: вул. Новаторів, 24, с. Яреськи, 
Полтавська область, що обліковується на балансі АО «Цукровик Полтавщини». Мета 
оцінки – продаж на аукціоні. Вартість виконаних робіт – 1890, 00 грн., строк 
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів; 

 
 


