
 

Інформація 

про підсумки конкурсів, що відбулися 09.04.2020 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 – Даниленка О.І. на проведення оцінки державного майна: 
- групи інвентарних об’єктів, загальною площею 169,0 кв. м: 1) нежитлові приміщення, 

площею 28,3 кв. м. першого поверху адміністративної будівлі; 2)  нежитлові 

приміщення, площею 140,7 кв. м. одноповерхової будівлі гаражу, за адресою: вул. 

Братів Лузанів, 48, м. Конотоп, Сумська область, що обліковується на балансі 

Конотопського управління Державної казначейської служби України Сумської 

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

2890,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів. 

 
2) юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалт-С» на 

проведення оцінки державного майна: 
- нежитлових приміщень, площею 94,8 кв. м, за адресою: вул. Кузнечна, 2, м. Суми, що 

обліковується на балансі Управління інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадкістю Сумської обласної державної адміністрації. Мета оцінки – продовження 

дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 3030,00 грн., строк виконання робіт 

по об’єкту – 5 календарних днів. 

 
3) фізичну особу-підприємця – Старікова О.В. на проведення оцінки державного майна: 

- окремого майна – громадської будівлі (офіс) літ. ОБ-1, загальною площею 327,4 кв. м, 

за адресою: м. Полтава, вул. Харчовиків, 6, що обліковується на балансі КП 

«Полтавський м’ясокомбінат». Мета оцінки – продаж на аукціоні з умовами. Вартість 

виконаних робіт – 5197,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних 

днів; 

- нежитлового приміщення, площею 42,4 кв. м, за адресою: вул. Пушкіна, 2-а, смт. 

Диканька, Полтавська область, що обліковується на балансі Головного управління 

статистики у Полтавській області. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. 

Вартість виконаних робіт – 2685,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 

календарних днів; 

- частини приміщення гаражу, площею 29,3 кв. м, за адресою: вул. Незалежності, 104, 

смт. Машівка, Полтавська область, що обліковується на балансі Головного управління 

Пенсійного фонду України в Полтавській області. Мета оцінки – продовження дії 

договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2685,00 грн., строк виконання робіт по 

об’єкту – 5 календарних днів; 

- нежитлове приміщення гуртожитку № 1 площею 4,0 кв. м, за адресою: вул. 

Монастирська, 7, м. Полтава; нежитлове приміщення гуртожитку № 2 площею 

2,0 кв. м, за адресою: вул. В. Козака, 3а, м. Полтава; нежитлове приміщення 

гуртожитку № 3 площею 2,0 кв. м, за адресою: вул. В. Козака, 10а, м. Полтава; 

нежитлове приміщення гуртожитку № 4 площею 2,0 кв. м, за адресою: вул. В. Козака, 

5, м. Полтава , що обліковується на балансі Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г.Короленка. Мета оцінки – продовження дії 

договору оренди. Вартість виконаних робіт – 3595,00 грн., строк виконання робіт по 

об’єкту – 5 календарних днів; 

- частини нежитлового приміщення, розташованого на першому поверсі 

адміністративної будівлі,  площею 16,3 кв. м, за адресою: вул. Старокиївська, 12, 

м. Решетилівка, Полтавська область, що обліковується на балансі Управління 

Державної казначейської служби України у Решетилівському районі Полтавської 

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

2685,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів; 



- частини нежитлового приміщення адміністративної будівлі,  площею 48,8 кв. м, за 

адресою: вул. Центральна, 275, м. Глобине, Полтавська область, що обліковується на 

балансі Управління Державної казначейської служби України у Решетилівському 

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

виконаних робіт – 2685,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних 

днів; 

- нежитлового підвального приміщення, площею 50,7 кв. м, за адресою: вул. В. Козака, 

1, м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавської філії державного 

підприємства «Державний науково-дослідний та проетно-вишукувальний інститут 

«НДІпроектреконструкція». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість 

виконаних робіт – 2685,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних 

днів. 

 
4) юридичну особу – Товарна біржа «Полтавська регіональна біржа нерухомості» на 

проведення оцінки державного майна: 

- окремого майна – побутового корпусу літ. ТС-ІІ, загальною площею 705,3 кв. м, за 

адресою: м. Полтава, вул. Харчовиків, 6, що обліковується на балансі КП 

«Полтавський м’ясокомбінат». Мета оцінки – продаж на аукціоні з умовами. Вартість 

виконаних робіт – 3170,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних 

днів. 
 

5) юридичну особу – ПП «Нерухомість» на проведення оцінки державного майна: 
- частини нежитлового приміщення, площею 43,2 кв. м, за адресою: вул. Сумська, 2, м. 

Зіньків, Полтавська область, що обліковується на балансі Управління Державної 

казначейської служби України у Зіньківському районі Полтавської області. Мета 

оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2800,00 грн., 

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

 

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

оцінки державного майна: 
- частини нежитлових приміщень виробничого корпусу, площею 517,6 кв. м та частини 

нежитлового приміщення в будівлі штабу, площею 15,8 кв. м, за адресою: вул. Лікаря 

О.Богаєвського, 10/30, м. Кременчук, Полтавська область, що обліковується на 

балансі Державної установи «Кременчуцька виховна колонія». Мета оцінки – 

продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2812,00 грн., строк 

виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів. 
 


