
 

Інформація 

про підсумки конкурсів, що відбулися 27.02.2020 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 – ФОП Даниленка О.І. на проведення оцінки державного 
майна: 
- ділянки даху, площею 2,0 кв. м, за адресою: Сумська область, смт. Велика Писарівка, 

вул. Грайворонська, 15, що обліковується на балансі Управління Державної 

казначейської служби України у Великописарівському районі Сумської області. Мета 

оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2890,00 грн., 

строк виконання робіт по об’єкту – 4 календарних дні. 
 

2) фізичну особу-підприємця – Прима О.Ю. на проведення оцінки державного майна: 
- нежитлового приміщення, площею 29,5 кв. м, за адресою: м. Суми, вул. Білопільський 

шлях, 20, що обліковується на балансі Полтавського казенного експериментального 

протезно-ортопедичного підприємства. Мета оцінки – продовження дії договору 

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

календарних днів; 

- групи інвентарних об’єктів загальною площею 8,0 кв. м, а саме: 1) частина 

нежитлового приміщення площею 2,0 кв. м в фойє першого поверху будівлі 

центрального корпусу; 2) частина нежитлового приміщення площею 2,0 кв. м в фойє 

першого поверху будівлі головного корпусу; 3) частина нежитлового приміщення 

площею 2,0 кв. м в фойє першого поверху будівлі машинобудівного корпусу; 4) 

частина нежитлового приміщення площею 2,0 кв. м в фойє першого поверху будівлі 

електротехнічного корпусу, за адресою: м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, що 

обліковується на балансі Сумського державного університету. Мета оцінки – 

продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2250,00 грн., строк 

виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів. 
 

3) юридичну особу – Приватне підприємство «Нерухомість» на проведення оцінки 
державного майна: 
- частини нежитлового приміщення їдальні, площею 283,1 кв. м, за адресою: пл. Слави, 

4/2, м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавського будівельного технікуму 

транспортного будівництва. Мета оцінки –продовження дії договору оренди. Вартість 

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

днів. 
  

4) юридичну особу – ТОВ «Консалтінгова компанія «Форекс» на проведення оцінки 
державного майна: 

- нежитлового приміщення, площею 3,0 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 – 2000,00 грн., 

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

5) фізичну особу-підприємця – Старікова О.В. на проведення оцінки державного майна: 
- нежитлового приміщення в гуртожитку, площею 6,9 кв. м, за адресою: 

вул. Республіканська, 87, м. Кременчук, Полтавська область, що обліковується на 
балансі Регіонального центру професійно-технічної освіти № 1 м. Кременчука. Мета оцінки 
– продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2685,00 грн., строк 
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів. 

 

6) юридичну особу – Приватне підприємство «Науково-консультаційний Експоцентр»  
на проведення оцінки державного майна: 
- нежитлового приміщення технічного поверху морфологічного корпусу, площею 10,6 

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

календарних днів. 
 

7) юридичну особу – Товарна біржа «Полтавська регіональна біржа нерухомості» на 
проведення оцінки державного майна: 

- частини нежитлового приміщення ангару № 1, площею 238,9 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 – 3310,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних 

днів. 
 

 


