
 

Інформація 

про підсумки конкурсів, що відбулися 24.02.2022 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 державної власності. 
 

Переможцями конкурсів визначено: 
 

 

1) фізичну особу-підприємця Старікова Олександра Вікторовича на проведення 

оцінки державного майна: 

- окремого майна – нежитлові будівлі у складі: адмінбудинок, А-1 загальною площею 

83,8 кв. м, вбиральня Б загальною площею 1,2 кв. м, огорожа № 1, за адресою: 

Полтавська область, Полтавський район, м. Карлівка, вул. Радевича, 14, що обліковується 

на балансі Головного управління Держпродспоживслужби. Мета оцінки: визначення 

ринкової вартості з метою продажу на аукціоні з умовами. Вартість виконаних робіт – 

4040,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів; 
 

2) юридичну особу - Товарну біржу «Полтавська регіональна біржа нерухомості» на 

проведення оцінки державного майна: 
- окремого майна – нежитлова будівля з надвірними будівлями у складі: 
адміністративний будинок, А загальною площею 63,5; погріб, Б; сарай, В; гараж, Г; 
вбиральня, Д; огорожі № 1, 2 кв. м, за адресою: Полтавська область, Лубенський район, 
м. Хорол, вул. Гоголя, 6, що обліковується на балансі Головного управління 
Держпродспоживслужби. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продажу на 
аукціоні з умовами. Вартість виконаних робіт – 3420,00 грн., строк виконання робіт по 
об’єкту – 5 календарних днів; 

 

3) юридичну особу – Приватне підприємство «Науково-консультаційний Експоцентр» 

на проведення оцінки державного майна: 

- окремого майна - громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та 

спорудами (розмір частки 9/50) у складі: частина громадського будинку літ. А-ІІ, А2, а3, 

а4, а5, а6 а7, загальною площею 91,8 кв. м, а саме приміщення №№ 6, 

7,8,9,10,12,13,14,15,16; частина гаражу літ. Б-1 (допоміжне приміщення) загальною 

площею 13,7 кв. м, а саме: нежитлове приміщення №2; частина вбиральні літ. В-1, 

загальною площею 1,7 кв. м, а саме: приміщення № 2, за адресою: Полтавська область, 

Полтавський район, м. Решетилівка, вул. Покровська, 41, що обліковується на балансі 

Головного управління Держпродспоживслужби. Мета оцінки: визначення ринкової 

вартості з метою продажу на аукціоні з умовами. Вартість виконаних робіт – 3533,00 грн., 

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

 


