
 

Інформація 

про підсумки конкурсів, що відбулися 05.09.2019 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 «Нерухомість» на проведення оцінки 
державного майна: 

- частини нежитлового приміщення учбового корпусу № 1, площею 7,0 кв. м; частини 
нежитлового приміщення учбового корпусу № 3 площею 5,0 кв. м та частини 
нежитлового приміщення учбового корпусу № 4 площею 11,0 кв. м, загальною площею 
23,0 кв. м., за адресою: вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава, що обліковується на балансі 
Полтавської  державної аграрної академії. Мета оцінки – укладення договору оренди. 
Вартість виконаних робіт – 2500,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 
календарних днів; 

- нежитлового приміщення виробничого модуль-корпусу, площею 380,0 кв. м, за адресою: 
вул. Миру, 4, с. Божківське, Полтавський район, Полтавська область, що обліковується на 
балансі ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінальної-виконавчої служби 
України (№29)». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних 
робіт – 3000,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів. 

 

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

- частини нежитлового приміщення розташованого на 3-му поверсі учбового корпусу 
№ 4, площею 8,0 кв. м, за адресою: вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава, що обліковується на 
балансі Полтавської  державної аграрної академії. Мета оцінки  - укладення договору 
оренди. Вартість виконаних робіт – 2373,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 
календарних днів; 

- нежитлового приміщення площею 5,0 кв. м, за адресою: вул. Грушевського, 2-а,, м. 
Полтава, що обліковується на балансі Відокремлений структурний підрозділ Полтавського 
коледжу нафти і газу Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка. 
Мета оцінки  - укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2373,00 грн., 
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів; 

- група інвентарних об’єктів Державного підприємства Кременчуцька ТЕЦ, у складі: 
будівлі – 54 одиниці; споруди – 44 одиниці; кабельні лінії – 19 одиниць; передавальні 
пристрої – 24 одиниці; інше – 368 одиниць; транспорт – 38 одиниць, всього – 605 
одиниць, за адресою: вул. Свіштовська, 2, м. Кременчук, Полтавська область, що 
обліковується на балансі АТ «Полтаваобленерго». Мета оцінки  - продовження дії 
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 58917,00 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 нежитлового приміщення навчального корпусу № 2, площею 3,0 кв. м, за 
адресою: вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Полтавська область, що обліковується на 
балансі Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського. Мета оцінки – 
укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт –2700,00 грн., строк виконання 
робіт по об’єкту – 5 календарних днів. 

 

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

- приміщення котельні (без обладнання), площею 183,6 кв. м, за адресою: проспект 
Вавілова, 2, м. Полтава, що обліковується на балансі ДПТНЗ «Полтавський прфесійний ліцей 
транспорту». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 
3000,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів. 

 


