
 

ІНФОРМАЦІЯ 

Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області 

 Регіонального відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях про підсумки конкурсів, які відбулися              

04 березня 2020 року з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що 

будуть залучені для проведення незалежної оцінки об’єктів 
 

 І. Мета проведення незалежної оцінки - визначення ринкової вартості для 

розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного 

майна. 

 Замовник робіт з оцінки: Управління забезпечення реалізації повноважень 

у Черкаській області РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській 

областях. 

1.1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на третьому 

поверсі чотириповерхової адміністративної будівлі площею 10,70 кв.м. 
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський національний 

університет імені Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. 

Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: Черкаська обласна дитячо-

юнацька громадська організація «Шаховий клуб «Золотий пішак». Дата оцінки: 

29.02.2020.  

 Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено 

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

послуг 540,00 гривень. 

1.2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на першому 

поверсі навчального корпусу № 3 площею 4,00 кв.м. Найменування 

балансоутримувача об’єкта оцінки: Уманський державний педагогічний 

університет ім. П. Тичини. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Садова, 26, 

м. Умань, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Пачев М. О. Дата 

оцінки: 29.02.2020.  

Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено 

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

послуг 960,00 гривень. 

ІІ. Мета проведення незалежної оцінки - приватизація. 

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях. 

2.1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної 

власності, окреме майно - приміщення магазину (літ. А-1) загальною 

площею 62,4 кв.м, що не увійшло до статутного капіталу ТОВ 

«Тальнівський щебзавод». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Тальнівський щебзавод». 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 20400, Черкаська обл., м. Тальне, вул. 

Кар’єрна, 16. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях. Дата оцінки: 29.02.2020.  

Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено 

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

послуг 1150,00 гривень. 



2.2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної 

власності, окреме майно - адміністративна будівля (літ. А2), ганок а, ганок 

1а, ганок 2а, пожежна драбина 3а, загальною площею 502,3 кв.м. 
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління 

статистики у Черкаській області (код за ЄДРПОУ 02357999). 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Черкаська обл. м. Кам’янка, пров. Галі 

Кудрі, 4. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях. Дата оцінки: 29.02.2020.  

Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено 

СОД Ошовська І.А. Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість 

послуг 1400,00 гривень. 

2.3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної 

власності, окреме майно - нежитлова будівля (літ. А-ІІ Н)  загальною 

площею 732,9 кв.м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне 

управління статистики у Черкаській області (код за ЄДРПОУ 02357999). 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Черкаська обл., м. Шпола, вул. Лозуватська, 

53. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях. Дата оцінки: 29.02.2020.  

Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено 

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

1195,00 гривень. 

 

 


