
 

Інформація 

про підсумки конкурсів, що відбулися 26.03.2020 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) юридичну особу – Товарна біржа «Полтавська регіональна біржа нерухомості» на 
проведення оцінки державного майна: 
- окремого майна – громадський будинок літ. А-1, загальною площею 156,8 кв. м, за 

адресою: Полтавська область, Гадяцький район, м. Гадяч, вул. Героїв Майдану, 75, що 

обліковується на балансі ТДВ «Гадяцький елеватор». Мета оцінки – продаж на 

аукціоні з умовами. Вартість виконаних робіт – 3280,00 грн., строк виконання робіт 

по об’єкту – 5 календарних днів; 

- гаражу педуніверситету (літера Г-1, за схематичним планом, згідно технічного 

паспорту), площею 228,2 кв. м, за адресою: вул. Остроградського, 2, м. Полтава, що 

обліковується на балансі Полтавського національного педагогічного університету ім. 

В.Г.Короленка. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних 

робіт – 2240,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів. 

 

2) юридичну особу – ПП «Науково-консультаційний Експоцентр» на проведення 

оцінки державного майна: 
- окремого майна – нежитлова будівля, загальною площею 185,0 кв. м, за адресою: 

Полтавська область, Чутівський район, с. Лозуватка, вул. Садова, 2, що обліковується 

на балансі ПСП «Лозоватка». Мета оцінки – продаж на аукціоні з умовами. Вартість 

виконаних робіт – 5087,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних 

днів; 

- нежитлового приміщення, яке розташоване у адміністративній будівлі, площею 3,0 кв. 

м, за адресою: вул. Європейська, 155, м. Полтава, що обліковується на балансі 

Головного управління ДПС у Полтавській області. Мета оцінки – продовження дії 

договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2470,00 грн., строк виконання робіт по 

об’єкту – 5 календарних днів. 
 

3) юридичну особу – ПП «Нерухомість» на проведення оцінки державного майна: 
- частини нежитлової площі в холі на другому поверсі спального корпусу МРЦ, 

площею 1,0 кв. м, за адресою: вул. Українська, 60, м. Миргород, Полтавська область, 

що обліковується на балансі Медичного реабілітаційного центру МВС України 

«Миргород». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних 

робіт – 2600,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів. 

 
4) фізичну особу-підприємця – Федорову І.О. на проведення оцінки державного майна: 

- частини нежитлового приміщення на першому поверсі учбового корпусу № 1, 

площею 6,0 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 – 1990,00 грн., строк виконання робіт по 

об’єкту – 5 календарних днів; 

- нежитлового приміщення, в двоповерховій будівлі, площею 3,0 кв. м, за адресою: вул. 

Незалежності, 34, смт. Семенівка, Полтавська область, що обліковується на балансі 

Управління Державної казначейської служби України у Семенівському районі 

Полтавської області. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість 

виконаних робіт – 2130,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних 

днів. 
 

  

 


