
 

ІНФОРМАЦІЯ 

Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області 

Регіонального відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській 

областях про підсумки конкурсів, які відбулися 06 листопада 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: Управління забезпечення реалізації повноважень 

у Черкаській області. 

1.1. Назва об’єкта оцінки: цех столярний, площею 625,95 кв.м. 

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство 

міністерства оборони України «Київське управління механізації і будівництва». 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Смілянська, 125, м. Черкаси. Платник 

робіт з оцінки:  ПП НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ЛАД». Дата оцінки: 

31.10.2019.  

Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено 

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

послуг 690,00 гривень. 

 ІІ. 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. 

2.2. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху 

п’ятиповерхової будівлі, площею 14,10 кв.м. Найменування 

балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Черкаський державний наукво-

дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості». 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: б-р. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник 

робіт з оцінки:  ПП «Елемонт». Дата оцінки: 31.10.2019.  

Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено 

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

послуг 590,00 гривень. 

ІІІ. Мета проведення незалежної оцінки - приватизація. 

3.1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної власності 

окремого майна - нежитлове приміщення (вбудоване приміщення в 

багатоповерховий будинок (насіннєва інспекція) загальною площею 133,0 

кв.м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ 

«Монастирищенський машинобудівний завод» (код за ЄДРПОУ 00255289). 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Суворова, 3, м. Монастирище, Черкаська 

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

Чернігівській областях. Дата оцінки: 31.10.2019.  

Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено 

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

послуг 1680,00 гривень. 



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

власності, окремого майна - автомобіль ЗАЗ 110557, рік випуску 2006, колір 

білий, номер кузова Y6D11055760038668. Найменування балансоутримувача 

об’єкта оцінки: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 20700, Черкаська 

обл, м. Сміла, вул. Промислова, 13. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по 

Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Дата оцінки: 31.10.2019. 

Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено 

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

989,00 гривень. 

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

власності, окремого майна - автомобіль ЗІЛ 431410 (6000), рік випуску 

1992, колір синій, номер шасі 3265378. Найменування балансоутримувача 

об’єкта оцінки: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 20700, Черкаська 

обл, м. Сміла, вул. Промислова, 13. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по 

Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Дата оцінки: 31.10.2019. 

Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено 

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

989,00 гривень. 

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

власності, окремого майна - автомобіль-самоскид ЗІЛ-ММЗ 4505 (6000), рік 

випуску 1988, колір синій, номер шасі 2758578. Найменування 

балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 

20700, Черкаська обл, м. Сміла, вул. Промислова, 13. Платник робіт з оцінки: РВ 

ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Дата оцінки: 

31.10.2019.  

Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено 

ФОП Савченко О.В. Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість 

послуг 989,00 гривень. 

3.5. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної власності 

окреме майно - автомобіль-тягач МАЗ 54328 (V-14860), рік випуску 1992, 

колір білий, номер шасі ХТМ543280N0000864. Найменування 

балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 

20700, Черкаська обл, м. Сміла, вул. Промислова, 13. Платник робіт з оцінки: РВ 

ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Дата оцінки: 

31.10.2019.  

Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено 

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

989,00 гривень. 

3.6. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної власності 

окреме майно - напівпричіп МАЗ 93802, рік випуску 1993, колір зелений, 

номер шасі ХТМ93802N0000613. Найменування балансоутримувача об’єкта 

оцінки: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 20700, Черкаська обл, м. 

Сміла, вул. Промислова, 13. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Київській, 

Черкаській та Чернігівській областях. Дата оцінки: 31.10.2019.  

Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено 

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

989,00 гривень. 



3.7. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної власності 

окреме майно - напівпричіп МАЗ 93971, рік випуску 1984, колір синій, 

номер шасі 84314. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 

відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 20700, Черкаська обл, м. Сміла, вул. 

Промислова, 13. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях. Дата оцінки: 31.10.2019.  

Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено 

ФОП Савченко О.В. Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість 

послуг 989,00 гривень. 

3.8. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної власності 

окреме майно - автомобіль ГАЗ 33021-212, рік випуску 2005, колір синій, 

номер кузова 33020050292178, номер шасі Х9633021052036970. 
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній. Місцезнаходження 

об’єкта оцінки: 20700, Черкаська обл, м. Сміла, вул. Промислова, 13. Платник 

робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. 

Дата оцінки: 31.10.2019.  

Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено 

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

989,00 гривень. 

 

 

 

 

 


