
 

Інформація 

про підсумки конкурсів, що відбулися 19.12.2019 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: 
- нежитлових приміщень, загальною площею 86,1 кв. м на першому поверсі 

двоповерхової будівлі, яка є пам’яткою прхітектури місцевого значення «Банк 

М.А.Терещенка», за адресою: Сумська область, м. Глухів, вул. Шевченка, 10, що 

обліковується на балансі Національного заповідника «Глухів». Мета оцінки – 

укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 3830,00 грн., строк виконання 

робіт по об’єкту – 4 календарних дні; 

- групи інвентарних об’єктів:  частини труби котельної висотою 4,0 м. та частини 

асфальтованого майданчику, площею 8,0 кв. м, за адресою: Сумська область, 

Ямпільський район, смт. Свеса, вул. Грушевського, 1, що обліковується на балансі 

Державного професійно-технічного навчального закладу «Свеський професійний 

аграрний ліцей». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних 

робіт – 3830,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 4 календарних дні; 

- нежитлових приміщень, загальною площею 174,1 кв. м, розташовані в будівлі 

пам’ятці 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 – 3830,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 4 

календарних дні. 
 

2) фізичну особу-підприємця – Педченка А.М. на проведення оцінки державного майна: 
- нежитлових приміщень, загальною площею 32,3 кв. м розташованих на першому 

поверсі триповерхової нежитлової, за адресою: м. Суми, вул. Білопільський шлях, 20, 

що обліковується на балансі Полтавського казенного експериментального протезно-

ортопедичного підприємства. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість 

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

днів. 
 

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

- нежитлових приміщень, загальною площею 134,4 кв. м, за адресою: Сумська область, 

м. Тростянець, вул. Вознесенська, 2, що обліковується на балансі УДКСУ у 

Трогстянецькому районі Сумської області. Мета оцінки – укладення договору оренди. 

Вартість виконаних робіт – 2250,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 

календарних днів; 

- частини нежитлового приміщення, площею 2,0 кв. м розташованого на першому 

поверсі будівлі гуртожитку № 2, за адресою: Сумська область, м. Глухів, вул. 

Шевченка, 12, що обліковується на балансі Глухівського національного педагогічного 

університету ім. Олександра Довженка. Мета оцінки – продовження дії договору 

оренди. Вартість виконаних робіт – 2250,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 

календарних днів. 
 

4) фізичну особу-підприємця – Маслій А.Ф. на проведення оцінки державного майна: 

- частини нежитлового приміщення, площею 20,41 кв. м розташованого на першому 

поверсі чотирьохповерхової будівлі корпусу теоретичних знань медичного інституту 

СумДУ, за адресою: м. Суми, вул. Санаторна, 32, що обліковується 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. 
 
 



5) юридичну особу – ПП Експертно-оціночна фірма «Апекс» на проведення оцінки 
державного майна: 

- нежитлового приміщення, площею 7,1 кв. м розташованого на першому поверсі 

будівлі службово-оперативного блоку з боксом для поглибленого огляду легкового 

автотраспорту митного посту «Бачівськ», за адресою: Сумська область, Глухівський 

район, траса Кіпті-Глухів-Бачівськ, 242км+516 м, МАПП «Бачівськ», що 

обліковується на балансі Державної фіскальної служби України знаходяться в 

оперативному управління (користуванні) Сумської митниці ДФС. Мета оцінки – 

продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 4000,00 грн., строк 

виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів. 
 

6) юридичну особу – Товарну біржу «Полтавська регіональна біржа нерухомості» на 
проведення оцінки державного майна: 

- частина нежитлового приміщення, площею 21,4 кв. м, за адресою: вул. Пушкіна, 103, 

м. Полтава, що обліковується на балансі Головного управління статистики у 

Полтавській області. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних 

робіт – 2140,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів. 
 

7) фізичну особу-підприємця – Старікова О.В. на проведення оцінки державного майна: 
- службова будівля виконоробства, площею 107,4 кв. м; виробнича будівля 

зпобутовими приміщеннями, площею 329,4 кв. м; склад ацетиленових балонів, 

площею 57,1 кв. м; матеріальний склад, площею 58,7 кв. м, за адресою: вул. Флотська, 

2, м. Кременчук, Полтавська область, що обліковується на балансі Державного 

підприємства водних шляхів «Укрводшлях». Мета оцінки – укладення договору 

оренди. Вартість виконаних робіт – 3595,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 

календарних днів. 
 

8) юридичну особу – Приватне підприємство «Нерухомість» на проведення оцінки 
державного майна: 

- нежитлового приміщення житлового будинку, площею 42,1 кв. м, за адресою: вул. Г. 

Сковороди, 12, м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавської державної 

аграрної академії. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість 

виконаних робіт – 2500,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних 

днів. 
 

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

- нежитлового приміщення, площею 18,4 кв. м, за адресою: вул. Лікаря О. Богаєвського, 

8, м. Кременчук, Полтавська область, що обліковується на балансі Кременчуцького 

професійного ліцею ім. А.С.Макаренка. Мета оцінки – продовження дії договору 

оренди. Вартість виконаних робіт – 2812,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 

календарних днів. 

 

 
 

 


