
 

ІНФОРМАЦІЯ 

РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсів, які відбулися 

04 вересня 2019 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 укладення договору оренди державного 

майна. 

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області. 

1.1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на першому 

поверсі гуртожитку № 4 площею 18,10 кв.м.  Найменування балансоутримувача 

об’єкта оцінки: Черкаський державний технологічний університет. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 333, м. Черкаси. 

Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено ТБ 

«Універсальна». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг 

600,00 гривень. 

1.2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення другого поверху 

адміністративної будівлі Бізнес - інноваційного центру загальною площею 

12,20 кв.м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський 

національний університет імені Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта 

оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Переможцем  конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності визначено ФОП Савченко О.В. Термін 

виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг 470,00 гривень. 

1.3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення третього поверху 

адміністративної будівлі Бізнес - інноваційного центру загальною площею 

22,50 кв.м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський 

національний університет імені Б.Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта 

оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Переможцем  конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності визначено ФОП Горопацька М.В. Термін 

виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг 800,00 гривень. 

1.4. Назва об’єкта оцінки: частина їдальні, площею 177,30 кв.м.   

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Смілянський коледж 

харчових технологій Національного університету харчових технологій. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Родини Бобринських, 123, м. Сміла, 

Черкаська область. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 

діяльності визначено ФОП Гребченко М.П. Термін виконання роботи – 2 

календарних дні, вартість послуг 1070,00 гривень. 

 

 ІІ. 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 четвертого поверху 

чотириповерхової адмінбудівлі, площа 19,60 кв.м. Найменування 

балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Черкаський 

науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній 

промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. 



Черкаси. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 

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

вартість послуг 890,00 гривень. 

 

 


