
 

Інформація 

про підсумки конкурсів, що відбулися 10.10.2019 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: 
- нежитлового приміщеня 5-го поверху площею 11,4 кв. м та частини даху площею 4,0 

кв. м, за адресою: вул. 1100-річчя Полтави, 14а/22, м. Полтава, що обліковується 

на балансі Філії «Військторг» Концерну «Військторгсервіс». Мета оцінки – 

укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2500,00 грн., строк 

виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів. 

 
2) юридичну особу – Товарну біржу «Полтавська регіональна бірж нерухомості» 

на проведення оцінки державного майна: 
- частина нежитлового приміщення площею 121,7 кв. м, за адресою: проїзд Зональний, 

1, м. Кременчук, Полтавська область, що обліковується на балансі Державної 

установи «Кременчуцька виправна колонія (№69)». Мета оцінки – укладення 

договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2800,00 грн., строк виконання робіт по 

об’єкту – 5 календарних днів. 

 
3) фізичну особу-підприємця особу – Приму О.Ю. на проведення оцінки державного 

майна: 
- частина нежитлового приміщення площею 5,0 кв. м, за адресою: м. Суми, вул. 

Римського-Корсакова, 2, що обліковується на балансі Політехнічного технікуму 
Конотопського інституту Сумського державного університету. Мета оцінки – 
продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2650,00 грн., строк 
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів; 

- нежитлові приміщення загальною площею 197,15 кв. м, за адресою: м. . Суми, 
Покровська площа, 11, що обліковується на балансі Північно-Східного офісу 
Держаудитслужби.  Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість 
виконаних робіт – 3000,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних 
днів; 

- частина нежитлового приміщення площею 2,0 кв. м, за адресою: м. Суми, вул. Миру, 
25, що обліковується на балансі Сумського державного університету. Мета оцінки – 
продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2930,00 грн., строк 
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів; 

 
4) фізичну особу-підприємця – Даниленка О.І. на проведення оцінки державного 

майна: 
- нежитлові приміщення загальною площею 667,5 кв. м, площею 34,24 кв. м, за 

адресою: Сумська область, м. Глухів, вул. Спаська, 32, що обліковується на балансі 
Територіального управління Державної судової адміністрації України в Сумській області. 
Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2890,00 
грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів; 

- нежитлові приміщення загальною площею 94,9 кв. м у підвалі 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»; 

- нежитлові приміщення загальною площею 594,4 кв. м на першому та другому 
поверхах 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»; 

 
 



5) юридичну особу – ТОВ «Консалт – С» на проведення оцінки державного майна: 
- частина нежитлового приміщення площею 4,0 кв. м, за адресою: Сумська область, м. 

Глухів, вул. Терещенків, 47, що обліковується на балансі Глухівського національного 
педагогічного університету ім. О. Довженка. Мета оцінки – продовження дії договору 
оренди. Вартість виконаних робіт – 2800,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 
календарних днів; 

- частина нежитлового приміщення площею 4,0 кв. м, за адресою: м. Суми, вул. 
Роменська, 91, що обліковується на балансі Сумського державного педагогічного 
університету ім. А.С. Макаренка. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість 
виконаних робіт – 1930,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних 
днів; 

- нежитлові приміщення загальною площею 517,4 кв. м, за адресою: Сумська область, м. 
Глухів, вул. Києво-Московська, 24,  що обліковується на балансі Глухівського національноо 
педагогічного університету імені Олександра Довженка.  Мета оцінки – укладення 
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2800,00 грн., строк виконання робіт по 
об’єкту – 5 календарних днів. 

 

6) юридичну особу – Приватне підприємство «Експертно-оціночна фірма Апекс» на 
проведення оцінки державного майна: 

- нежитлове приміщення, площею 6,5 кв. м, за адресою: Сумська область, 
Великописарівський район, Дмитрівська сільська рада, автодорога Т-17-05 Лохвиця-Охтирка-
КПП «Дмитрівка» 175км+450 м, МАПП «Велика Писарівка», що обліковується на балансі 
Державної фіскальної служби України та знаходяться в оперативному управлінні 
(користуванні) Сумської митниці ДФС. Мета оцінки  - продовження дії договору оренди. 
Вартість виконаних робіт – 2000,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 
календарних днів; 

- нежитлове приміщення, площею 5,2 кв. м, за адресою: Сумська область, Сумський 
район, Басівська сільська рада, автодорога Н07 Київ-Суми-Юнаківка 378 км+944 м, МАПП 
«Юнаківка», що обліковується на балансі Державної фіскальної служби України та 
знаходяться в оперативному управлінні (користуванні) Сумської митниці ДФС. Мета оцінки  
- продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2000,00 грн., строк 
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів; 

- нежитлове приміщення площею 40,5 кв. м, за адресою: Сумська область, м. Ромни, 
бульвар Шевченка, 14,  що обліковується на балансі Роменського управління Державної 
казначейської служби України Сумської області. Мета оцінки – укладення договору 
оренди. Вартість виконаних робіт –3200,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 
календарних днів. 

 
7) фізичну особу-підприємця – Педченка А.М. на проведення оцінки державного 

майна: 
- нежитлове приміщення, площею 5,2 кв. м, за адресою: Сумська область, Глухівський 

район, траса Кіпті-Глухів-Бачівськ 242 км + 516 м, МАПП «Бачівськ», що обліковується на 
балансі Державної фіскальної служби України та знаходяться в оперативному управлінні 
(користуванні) Сумської митниці ДФС. Мета оцінки  - продовження дії договору оренди. 
Вартість виконаних робіт – 2000,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 
календарних днів. 

 
8) фізичну особу-підприємця – Дрозда Ю.О. на проведення оцінки державного 

майна: 
- нежитлове приміщення, площею 50,1 кв. м, за адресою: Сумська область, м. Тростянець, 

вул. Вознесенська, 2, що обліковується на балансі Управління Державної казначейської 
служби України у Тростянецькому районі Сумської області. Мета оцінки  - укладення 
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 3000,00 грн., строк виконання робіт по 
об’єкту – 5 календарних днів. 

 

9) юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю «Бюро Полекс» на 
проведення оцінки державного майна: 

- нежитлові приміщення, площею 104,2 кв. м, за адресою: Сумська область, м. Охтирка, 
вул. Київська, 101, що обліковується на балансі «Східна» філія Концерну 
«Військторгсервіс». Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних 
робіт – 2500,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів. 


