
 

Інформація 

про підсумки конкурсів, що відбулися 14.11.2019 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) фізичну особу-підприємця – Даниленка О.І. на проведення оцінки державного майна: 
- нежитлового приміщення, площею 11,9 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 – 2050,00 

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

- частини нежитлового приміщення, площею 350,0 кв. м, за адресою: Сумська область, 

Сумський район, смт. Низи, вул. Молодіжна, 18, що обліковуються на балансі Департаменту 

цивільного захисту населення Сумської обласної державної адміністрації. Мета оцінки – 

продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2470,00 грн., строк виконання 

робіт по об’єкту – 5 календарних днів; 

- частини нежитлового приміщення технічного поверху, площею 8,75 кв. м та ділянки даху, 

площею 15,0 кв. м в будівлі головного корпусу, за адресою: м. Суми, вул. Римського-

Корсакова, 2, що обліковуються на балансі Сумського державного університету. Мета оцінки – 

продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2780,00 грн., строк виконання 

робіт по об’єкту – 5 календарних днів. 
 

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

- групи інвентарних об’єктів, загальною площею 7,5 кв. м, а саме: 1) частина нежитлового 

приміщення, площею 2,5 кв. м будівлі гуртожитку № 4, за адресою: м. Суми, вул. Санаторна, 

31/4; 2) частина нежитлового приміщеня, площею 2,5 кв. м будівлі гуртожитку № 5, за 

адресою: м. Суми, вул. Санаторна, 31/5; 3) частина нежитлового приміщення, площею 2,5 кв. 

м будівлі гуртожитку № 1, за адресою: м. Суми, вул. Миру, 25, що обліковується на балансі 

Сумського державного університету. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість 

виконаних робіт – 2230,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів. 
 

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

- групи інвентарних об’єктів, загальною площею 10,0 кв. м, а саме: 1) частина асфальтованого 

замощення, площею 2,0 кв. м біля будівлі навчального корпусу № 1 А, за адресою: м. Суми, 

вул. Соборна, 39; 2) частина нежитлового приміщеня, площею 2,0 кв. м будівлі навчального 

корпусу № 2 А, за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 57; 3) частина нежитлового 

приміщення, площею 2,0 кв. м будівлі навчального корпусу № 3 А, за адресою: м. Суми, вул. 

Петропавлівська, 59; 4) частина нежитлового приміщення, площею 2,0 кв. м будівлі медичної 

санітарної частини, за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 9; 5) частина нежитлового 

приміщення, площею 2,0 кв. м будівлі міжвузівської бібліотеки, за адресою: м. Суми, вул. 

Покровська, 9/1, що обліковуються на балансі Сумського державного університету. Мета оцінки 

– продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2200,00 грн., строк виконання 

робіт по об’єкту – 5 календарних днів. 
 

4) фізичну особу-підприємця – Маслій А.Ф. на проведення оцінки державного майна: 
- нежитлових приміщень, загальною площею 401,1 кв. м, за адресою: м. Суми, вул. 

Петропавлівська, 87/3, що обліковується на балансі Сумського обласного відділення Фонду 

соціального захисту інвалідів. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість 

виконаних робіт – 2200,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів; 

- групи інвентарних об’єктів, загальною площею 6,0 кв. м, а саме: 1) частина нежитлового 

приміщеня, площею 2,0 кв. м будівлі гуртожитку № 2, за адресою: м. Суми, вул. 

Замостянська, 5; 2) частина нежитлового приміщення, площею 2,0 кв. м будівлі гуртожитку 

№ 3, за адресою: м. Суми, вул. Замостянська, 7; 3) частина нежитлового приміщення, площею 

2,0 кв. м будівлі гуртожитку № 5, за адресою: м. Суми, вул. Санаторна, 32, що обліковуються 

на балансі Сумського державного університету. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. 

Вартість виконаних робіт – 2200,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних 

днів; 

- нежитлового приміщення, площею 52,0 кв. м, за адресою: Сумська область, м. Шостка, вул. 

Короленка, 50, що обліковується на балансі ДПТНЗ «Шосткинське вище професійне училище». 



Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2300,00 грн., 

строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів. 
 

5) фізичну особу-підприємця – Приму О.Ю.  на проведення оцінки державного майна: 
- групи інвентарних об’єктів, загальною площею 6,0 кв. м, а саме: 1) частина нежитлового 

приміщеня, площею 2,0 кв. м навчального корпусу № 1, за адресою: Сумська область, м. 

Конотоп, вул. Садова, 39; 2) частина нежитлового приміщення, площею 2,0 кв. м навчального 

корпусу № 2, за адресою: Сумська область, м. Конотоп, проспект Миру, 26; 3) частина 

нежитлового приміщення, площею 2,0 кв. м будівлі гуртожитку № 1, за адресою: Сумська 

область, м. Конотоп, вул. Миру, 24, що обліковуються на балансі Політехнічного технікуму 

Конотопського інституту Сумського державного університету. Мета оцінки – продовження дії 

договору оренди. Вартість виконаних робіт – 3900,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 

5 календарних днів. 
 

6) фізичну особу-підприємця – Дрозда Ю.О.  на проведення оцінки державного майна: 
- групи інвентарних об’єктів, загальною площею 4,0 кв. м, а саме: 1) частина нежитлового 

приміщеня, площею 2,0 кв. м будівлі спортивного комплексу, за адресою: м. Суми, вул. 

Римського Корсакова, 2; 2) частина нежитлового приміщення, площею 2,0 кв. м медичного 

факультету, за адресою: м. Суми, вул. Санаторна, 31, що обліковуються на балансі Сумського 

державного університету. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних 

робіт – 3800,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів; 

- групи інвентарних об’єктів, загальною площею 4,0 кв. м, а саме: 1) частина нежитлового 

приміщеня, площею 2,0 кв. м будівлі головного корпусу; 2) частина нежитлового 

приміщення, площею 2,0 кв. м будівлі факультету механізації, за адресою: м. Суми, вул. 

Герасима Кондратьєва, 160, що обліковується на балансі Сумського державного університету. 

Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 3500,00 грн., строк 

виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів. 
 

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

- нежитлового приміщення, площею 32,4 кв. м, за адресою: м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 

2, що обліковуються на балансі Сумського державного університету. Мета оцінки – продовження 

дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2750,00 грн., строк виконання робіт по 

об’єкту – 5 календарних днів; 

- частини нежитлового приміщення, площею 2,0 кв. м, за адресою: м. Суми, вул. Покровська, 

9/1, що обліковується на балансі Сумського державного університету. Мета оцінки – укладення 

договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2640,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 

5 календарних днів; 

- нежитлових приміщень, загальною площею 53,3 кв. м, за адресою: Сумська область, м. 

Тростянець, вул. Вознесенська, 2, що обліковується на балансі Управління державної 

казначейської служби України у Тростянецькому районі. Мета оцінки – укладення договору 

оренди. Вартість виконаних робіт – 3190,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 

календарних днів; 

- нежитлового приміщення гаражу, площею 40,2 кв. м, за адресою: Сумська область, м. 

Тростянець, вул. Вознесенська, 2, що обліковується на балансі Управління державної 

казначейської служби України у Тростянецькому районі. Мета оцінки – укладення договору 

оренди. Вартість виконаних робіт – 3190,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 

календарних днів. 

 

 
 


