
Інформація 

про підсумки конкурсів, що відбулися 15.08.2019 в регіональному відділенню ФДМУ 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 «Експертно-оціночна фірма «Апекс» на 

проведення оцінки державного майна: 

- частини нежитлового приміщення, площею 2,0 кв. м, за адресою: Сумська область, 
м. Ромни, вул. Маяковського, 64, що обліковується на балансі Міжрегіонального 
центру реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Мета оцінки 
– продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 4400,00 грн., строк 
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів; 

- нежитлових приміщень, загальною площею 168,2 кв. м, за адресою: вул. Прокоф’єва, 
38, м. Суми, що обліковується на балансі Державного навчального закладу «Сумський 
хіміко-технологічний центр професійно-технічної освіти». Мета оцінки – 
продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 4400,00 грн., строк 
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів; 

- частини нежитлового приміщення, площею 2,0 кв. м, за адресою: м. Суми, 
вул. Римського-Корсакова, 2, що обліковується на балансі Сумського державного 
університету. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних 
робіт – 4400,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів. 

 
2) юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалт-С» на 
проведення оцінки державного майна: 

- нежитлових приміщень, загальною площею 21,3 кв. м, за адресою: Сумська область, 
м. Глухів, вул. Шевченка, 13, що обліковується на балансі Головного управління 
статистики у Сумській області. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. 
Вартість виконаних робіт – 2480,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 
календарних днів; 

- вбудованого нежитлового приміщення, площею 16,4 кв. м, за адресою: м. Суми, 
вул. Кузнечна, 2, що обліковується на балансі Управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадкіфстю Сумської обласної державної адміністрації. Мета оцінки 
– продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2480,00 грн., строк 
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів. 

 
2) юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю «Оціночна фірма 
ЮНІТ» на проведення оцінки державного майна: 

- нежитлового прибудуваного приміщення, загальною площею 29,3 кв. м, за 
адресою: м. Суми, вул. Кузнечна, 2, що обліковується на балансі Управління 
інформаційної діяльності та комунікацій з громадкіфстю Сумської обласної державної 
адміністрації. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних 
робіт – 2530,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів; 

- нежитлового приміщення, площею 6,1 кв. м, за адресою: Сумська область, 
Глухівський район, автотраса м-02 Кіпті-Глухів-Бачівськ, 243-й км, що обліковується 
на балансі Державної фіскальної служби України. Мета оцінки – продовження дії 
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 3960,00 грн., строк виконання робіт по 
об’єкту – 5 календарних днів. 

 
4) фізичну особу-підприємця – Приму О.Ю. на проведення оцінки державного майна: 

- частини нежитлового приміщення, площею 2,0 кв. м, за адресою: м. Суми, 
вул. Петропавлівська, 108, що обліковується на балансі Сумського будівельного 
коледжу. Мета оцінки – подовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт –
4500,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів. 

 
 



5) фізичну особу-підприємця – Міняйло О.І.  на проведення оцінки державного майна: 
- нежитлового приміщення, площею 8,5 кв. м, за адресою: м. Суми, вул. Кузнечна, 2, 

що обліковується на балансі Управління інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадкіфстю Сумської обласної державної адміністрації. Мета оцінки – подовження 
дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 3500,00 грн., строк виконання робіт 
по об’єкту – 5 календарних днів. 

 
6) фізичну особу-підприємця – Даниленко О.І.  на проведення оцінки державного 
майна: 

- частини нежитлового приміщення, площею 16,45 кв. м, за адресою: Сумська область, 
м. Глухів, вул. Терещенків, 36, що обліковується на балансі Глухівського 
агротехнічного інституту ім. С.А.Ковпака Сумського національного аграрного 
університету. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних 
робіт –2890,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів; 

- нежитлового приміщення, площею 33,2 кв. м будівлі- пам’ятки архітектури місцевого 
значення – «Будинок П. Лютого», за адресою: Сумська область, м. Глухів, вул. Києво-
Московська, 34, що обліковується на балансі Національного заповідника «Глухів». 
Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт –3412,00 
грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів; 

- нежитлових приміщень, площею 256,4 кв. м в будівлі- пам’ятки історії, архітектури та 
монументального мистецтва місцевого значення «Будинок повітового значення», за 
адресою: Сумська область, м. Глухів, вул. Києво-Московська, 51, що обліковується на 
балансі Професійно-педагогічного коледжу Глухівського національного 
педагогічного університету ім. О. Довженка. Мета оцінки – продовження дії договору 
оренди. Вартість виконаних робіт – 3940,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 
календарних днів; 

- частини нежитлового приміщення, площею 9,0 кв. м в будівлі- пам’ятки історії, 
архітектури та монументального мистецтва місцевого значення – «Будинок повітового 
земства», за адресою: Сумська область, м. Глухів, вул. Києво-Московська, 51, що 
обліковується на балансі Професійно-педагогічного коледжу Глухівського 
національного педагогічного університету ім. О. Довженка. Мета оцінки – 
продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 3410,00 грн., строк 
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів. 

 

 
 
 


