
 

Інформація 

про підсумки конкурсів, що відбулися 30.01.2020 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: 
- нежитлове приміщення на технічному поверсі, площею 13,0 кв. м, частина даху 

лабораторного корпусу, площею 14,0 кв. м, за адресою: вул. Шевченка, 23, м. 

Полтава, що обліковується на балансі Української медичної стоматологічної академії. 

Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 3595,00 

грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів. 
 
2) юридичну особу – Приватне підприємство «Нерухомість» на проведення оцінки 

державного майна: 
- нежитлове приміщення адміністративного корпусу, площею 6,5 кв. м та нежитлове 

приміщення морфологічного корпусу, площею 5,0 кв. м, за адресою: вул. Шевченка, 

23, м. Полтава, що обліковується на балансі Української медичної стоматологічної 

академії. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 

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

3) юридичну особу – Товарну біржу «Полтавська регіональна біржа нерухомості» на 
проведення оцінки державного майна: 
- асфальтованого майданчику, площею 30,0 кв. м, за адресою: вул. Г. Сковороди, 1/3, м. 

Полтава, що обліковується на балансі Полтавської державної аграрної академії. Мета 

оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2180,00 грн., 

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

 
Відповідно до п. 8 розділу ІІІ Положення конкурс по відбору суб’єктів оціночної 

діяльності по даному об’єкту не відбувся, у зв’язку з не надходженням на конкурс 
жодної  заяви від суб’єктів оціночної діяльності: 

- ділянка даху площею 2,0 кв. м, за адресою: м Сумська область, смт. Велика 
Писарівка, вул. Грайворонська, 15, що обліковується на балансі Управління Державної 
казначейської служби України у Великописарівському районі Сумської області. 

 
По об’єктам оцінки, які були опубліковані в газеті «Відомості приватизації» від 

15.01.2020 № 3 (1283), мета оцінки у яких – укладення договорів оренди, Регіональним 
відділенням направлено лист в газету «Відомості приватизації» від 15.01.2020 
№ 01-103-00296 щодо скасування конкурсів по відбору суб’єктів оціночної діяльності, у 
зв’язку з набранням чинності 01 лютого 2020 року Закону України «Про оренду державного 
та комунального майна» від 03.10.2019 №157-ІХ та новою процедурою укладання договорів 
оренди. Робота по даним об’єктам припинена. 
 

 

 
 


