
 

Інформація 

про підсумки конкурсів, що відбулися 27.12.2019 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 – Старікова О.В. на проведення оцінки державного майна: 
- нежитлових приміщень, адміністративної будівлі літ. А-1, а саме: кабінет № 19 

площею 13,0 кв.м,  кабінет № 20 площею 17,9 кв.м,  кабінет № 21 площею 17,9 кв.м,  

кабінет № 22 площею 15,7 кв.м,  кабінет № 23 площею 19,3 кв.м,  кабінет № 24 

площею 17,9 кв.м,  кабінет № 25 площею 17,6 кв.м,  кабінет № 26 площею 22,3 кв.м, 

загальною площею 141,6 кв.м (офісні приміщення); нежитлові приміщення, склад В3-

1 (з побутовою, коридором), загальною площею 327,5 кв.м; нежитлові приміщення, 

фруктосховище (частина складу, літ. В''-1), загальною площею 131,8 кв.м; нежитлове 

приміщення, склад літ. Ж-1, загальною площею 103,9 кв.м; нежитлове приміщення, 

склад літ. З'-1, З''-1 (промисловий склад № 2) загальною площею 166,6 кв.м; 

нежитлове приміщенням, склад з підвалом літ. В4-1 (овочесховище), загальною 

площею 365,0 кв.м; нежитлове приміщення, навіс літ. М (нетитульна каркасна 

споруда), загальною площею 99,4 кв.м; нежитлове приміщення, склад  № 1, літ. Б-1), 

загальною площею 412,5 кв.м; нежитлове приміщення, магазин, літ. И-1, пункт 

склотари, літ. К-1, загальною площею 104,3 кв.м; нежитлове приміщення, склад В-1 

(матеріальний склад № 5), загальною площею 133,6 кв.м; нежитлове приміщення, 

склад літ. Ж’-1 (овочесховище), загальною площею 101,5 кв.м (складські 

приміщення), за адресою: вул. Гребінки, 26-а, м. Полтава, що обліковується на балансі 

Філія «Східна» Концерну «Військторгсервіс». Мета оцінки – укладення договору 

оренди. Вартість виконаних робіт – 2245,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 

календарних днів. 
 

2) юридичну особу – Приватне підприємство «Науково-консультаційний 

Експоцентр» на проведення оцінки державного майна: 
- нежитлового приміщення громадського будинку (будинок фізкультури) площею 312,3 

кв.м, за адресою: вул. Соборності, 37, м. Полтава. Мета оцінки – укладення договору 

оренди. Вартість виконаних робіт – 3366,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 

календарних днів. 
 

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

- нежитлового приміщення громадської будівлі загальною площею 46,9 кв. м, за 

адресою: Незалежності, 35/14, смт. Нові Санжари, Полтавська область, що 

обліковується на балансі Головного управління статистики у Полтавській області. 

Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2170,00 

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

4) юридичну особу – Приватне підприємство «Центр незалежної оцінки та експертизи» 
на проведення оцінки державного майна: 

- частини нежитлового приміщення № 187, площею 1,0 кв.м, за адресою: вул. Симона 

Петлюри, 64, м. Полтава, що обліковується на балансі Державної установи 

«Територіальне медичне об’єднання МВС України по Полтавській області».. Мета 

оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2700,00 грн., 

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

 

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

- нежитлові приміщення площею 32,34 кв. м, за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, 

проспект Миру, 85А, що обліковується на балансі Державного професійно - 

технічного навчального закладу «Конотопський професійний ліцей». Мета оцінки – 



продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2700,00 грн., строк 

виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів; 

- частини нежитлового приміщення, площею 8,0 кв. м, за адресою: м. Суми, вул. 

Замостянська, 5, що обліковується на балансі Сумського державного університету. 

Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2000,00 

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

- нежитлового приміщення, загальною площею 10,9 кв. м, за адресою: Сумська обл., м. 

Білопілля, вул. Соборна, 76, що обліковується на балансі Головного управління 

Національної поліції в Сумській області. Мета оцінки – укладення договору оренди. 

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

календарних днів. 
 

 

6) фізичну особу-підприємця – Педченка А.М. на проведення оцінки державного майна: 
- нежитлові приміщення загальною площею 119,0 кв. м, за адресою: Сумська обл., м. 

Ромни, вул. Горького, 46, що обліковується на балансі Роменського коледжу 

Сумського національного аграрного університету. Мета оцінки – продовженнч дії 

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

об’єкту – 5 календарних днів. 
 

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

- нежитлові приміщення площею 32,34 кв. м, за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, 

вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 39,9 кв. м, за адресою: м. Суми, 

вул. Кузнечна, 2, що обліковується на балансі Управління інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації. Мета оцінки 

– продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2230,00 грн., строк 

виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів; 

- нежитлове приміщення, загальною площею 5,05 кв. м, за адресою: м. Суми, вул. 

Герасима Кондратьєва, 27, що обліковується на балансі Регіонального офісу водних 

ресурсів у Сумській області. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. 

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

календарних днів. 
 


