
 

Інформація 

про підсумки конкурсів, що відбулися 21.11.2019 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) юридичну особу – Приватне підприємство «Центр незалежної оцінки та експертизи» 

на проведення оцінки державного майна: 
- нежитлового приміщення, площею 2,0 кв. м адміністративної будівлі, за адресою: вул. 

Шевченка, 1а, м. Гадяч, Полтавська область, що обліковується на балансі Полтавського 

обласного центру зайнятості. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість 

виконаних робіт – 2700,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних 

днів; 

- нежитлового приміщення площею 3,0 кв.м, за адресою: вул. Маяковського, 5, 

м. Кременчук, Полтавська область; нежитлове приміщення площею 3,0 кв.м, за 

адресою: вул. Маяковського, 7, м. Кременчук, Полтавська область; нежитлове 

приміщення площею 3,0 кв.м, за адресою: вул. Героїв Бресту, 37, м. Кременчук, 

Полтавська область, що обліковуються на балансі Кременчуцького національного 

університету ім. М. Остроградського; нежитлового приміщення площею 3,0 кв.м, за 

адресою: вул. Чумацький шлях, 7, м. Кременчук, Полтавська область, що 

обліковується на балансі Коледжу Кременчуцького національного університету ім. 

М. Остроградського. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість 

виконаних робіт – 3600,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних 

днів. 

 
2) юридичну особу – Приватне підприємство «Нерухомість» на проведення оцінки 

державного майна: 
- приміщення, площею 179,6 кв. м, за адресою: вул. Гоголя, 126/1, м. Миргород, Полтавська 

область, що обліковується на балансі Північно-Східного офісу Держаудитслужби. Мета 

оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2800,00 грн., строк 

виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів; 

- частини приміщення їдальні, площею 54,0 кв. м, за адресою: вул. Леонова, 14, 

м. Кременчук, Полтавська область, що обліковується на балансі ДВНЗ «Кременчуцький 

коледж транспортної інфраструктури».  Мета оцінки – укладення договору оренди. 

Вартість виконаних робіт – 3000,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 

календарних днів. 

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

проведення оцінки державного майна: 
- частини нежитлового приміщення гуртожитку, площею 100,9 кв. м, за адресою: вул. 

Першотравнева, 38, м. Кременчук, Полтавська область, що обліковується на балансі ДВНЗ 

«Кременчуцький коледж транспортної інфраструктури». Мета оцінки – укладення 

договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2370,00 грн., строк виконання робіт по 

об’єкту – 5 календарних днів. 
 

 


