
 

ІНФОРМАЦІЯ 

Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області 

Регіонального відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській 

областях про підсумки конкурсів, які відбулися 02 жовтня 2019 року з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, що будуть залучені для проведення незалежної 

оцінки об’єктів 
 

1. Мета проведення незалежної оцінки - визначення ринкової вартості для 

розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного 

майна. 

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області. 

1.1. Назва об’єкта оцінки: приміщення четвертого поверху 

чотириповерхової адмінбудівлі площею 8,50 кв.м. Найменування 

балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Черкаський 

державний науковово-дослідний інститут техніко-економічної інформації в 

хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 

205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки:  ФОП Кожем’як М.О. Дата оцінки: 

30.09.2019. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 

визначено ФОП Драник Г.В. Термін виконання роботи - 2 календарних дні, 

вартість послуг 690,00 гривень. 

1.2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху (кімн. 

№ 10 та кімн № 11) чотирьохповерхової будівлі  площею 73,17 кв.м. 

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія інституту 

«Укрдіпросад». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Смілянська 120/1, м. 

Черкаси. Платник робіт з оцінки:  ФОП Лисинчук Т.В. Дата оцінки: 30.09.2019. 

Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено СОД 

Устименко Т.В. Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість послуг 

1000,00 гривень. 

1.3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення будівлі 

магазину літ. И-1” площею 53,20 кв.м. Найменування балансоутримувача 

об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс». 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 137, м. Золотоноша, 

Черкаська обл. Платник робіт з оцінки:  ФОП Кикоть Д.І. Дата оцінки: 

30.09.2019. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 

визначено ФОП Гребченко М.П. Термін виконання роботи - 2 календарних дні, 

вартість послуг 970,00 гривень. 

1.4. Назва об’єкта оцінки: нерухоме майно, а саме: - адміністративна 

будівля з профілакторієм та прибудовами (літ. А, а, а1) площею 598,9 кв.м;  

диспетчерська з прибудовами та ганком (літ. Б, б, б1) площею 57,8 кв.м; 

пункт технічного обслуговування (літ.В) площею 63,7 кв.м;  профілакторій 

(літ. Г) площею 494,7 кв.м; пропускний пункт (літ.Д) площею 12,3 кв.м; 

вбиральня (літ. Е) площею 3,0 кв.м; слюсарня (літ. Ж) площею 20,8 кв.м; 

котельня та підвал (літ. И, під И) площею 13,8 кв.м; вимощення (ІІ) 

площею 6166,0 кв.м; водоколонка (ІІІ) площею 30,0 кв.м; огорожа (№1, 

№4) площею 574,2 кв.м; ворота (№ 2, № 3) площею 30,8 кв.м; зливна яма  

(ІV, V) площею 26 куб.м; естакада (VI) площею 27,0 кв.м. Найменування 

балансоутримувача об’єкта оцінки: Українське державне підприємство по 



обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів 

«Укрінтеравтосервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Степана 

Бандери, 23, м. Умань, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки:  Громадська 

організація «Організація інвалідів, чорнобильців та учасників бойових дій 

Уманщини». Дата оцінки: 30.09.2019. Переможцем  конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності визначено ПП «Ажіо». Термін виконання роботи 

- 2 календарних дні, вартість послуг 3499,00 гривень. 

2. Мета проведення незалежної оцінки - визначення ринкової вартості для 

розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного 

майна.  

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області. 

2.1. Назва об’єкта оцінки: приміщення навчального корпусу 

(збиральний цех) площею 59,0 кв.м  (вул. Платона Симиренка, 2, м. Сміла, 

Черкаська обл); приміщення майстерні площею 371,45 кв.м (вул. В.Стуса, 

37, м. Сміла, Черкаська обл). Найменування балансоутримувача об’єкта 

оцінки: Державний навчальний заклад «Смілянський центр підготовки і 

перепідготовки робітничих кадрів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. 

Платона Симеренка, 2, та вул. В.Стуса, 37, м. Сміла, Черкаська обл. Платник 

робіт з оцінки:  ФОП Семенюк Д.М. Дата оцінки: 30.09.2019. Переможцем  

конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено ФОП Горопацька 

М.В. Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість послуг 1200,00 

гривень. 

2.2. Назва об’єкта оцінки: приміщення,  площею 20,80 кв.м. 

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної 

казначейської служби України у Шполянському районі Черкаської області. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Соборна, 36 б, м. Шпола, Черкаська 

обл. Платник робіт з оцінки:  Лип’янська сільська рада. Дата оцінки: 30.09.2019. 

Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено КТ 

«АЕО «Фатум-М». Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість 

послуг 1500,00 гривень. 

2.3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення двоповерхової будівлі,  

площею 48,50 кв.м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 

Управління Державної казначейської служби України у Монастирищенському 

районі Черкаської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Соборна, 

103, м. Монастирище, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки:  Кредитна спілка 

«Монастирище-Агро-Кредит». Дата оцінки: 30.09.2019. Переможцем  конкурсу 

з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено КТ СОД Ошовська І.А. 

Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість послуг 1450,00 гривень. 

2.4. Назва об’єкта оцінки: приміщення котельної та металевого димаря,  

площею 10,0 кв.м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 

Державний навчальний заклад «Уманський професійний аграрний ліцей». 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Залізняка, 4, м. Умань, Черкаська обл. 

Платник робіт з оцінки:  ПАТ «Київстар». Дата оцінки: 30.09.2019. 

Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено ПП 

«Дисконт». Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість послуг 

1799,00 гривень. 

 

 


