
 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсів, які відбулися  

13 лютого 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: частина даху робочої башти елеватора, площею 13,0 кв.м. 

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство „Златодар”. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 47, м. Золотоноша, Черкаська область. 

Платник робіт з оцінки: ТОВ „лайфселл”. Дата оцінки: 31.01.2019. Переможцем  

конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено КТ „АЕО „Фатум-М”. 

Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість послуг 1800,00 грн. 

1.2. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі контори літ. А 1, площею 142,10 кв.м. 

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну 

„Військторгсервіс”. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 137, м. 

Золотоноша, Черкаська область. Платник робіт з оцінки: ФОП Сидоренко В.П.. Дата 

оцінки: 31.01.2019. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 

визначено ФОП Ярюхіна З.Д.. Термін виконання роботи - 2 календарних днів, вартість 

послуг 950,00 грн. 

1.3. Назва об’єкта оцінки: приміщення гаража літ. Б, площею 743,50 кв.м. та 

приміщення прохідної літ. А-1, площею 18,80 кв.м. Найменування балансоутримувача 

об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну „Військторгсервіс”. Місцезнаходження об’єкта 

оцінки: вул. Європейська, 65а, м. Умань, Черкаська область. Платник робіт з оцінки: ТОВ 

„Медіа Т”. Дата оцінки: 31.01.2019. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 

діяльності визначено ТОВ „Контакт-Сервіс”. Термін виконання роботи - 2 календарних 

дні, вартість послуг 1050,00 грн. 

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: частина приміщень шостого поверху будівлі, загальною 

площею 41,60 кв.м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП „Науково-

дослідний інститут „Акорд”. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Одеська, 8, м. 

Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПП „Фотоніка Плюс”. Дата оцінки: 31.12.2018. 

Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено ФОП Драник 

Г.В.. Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість послуг 870,00 грн.  

2.2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на другому поверсі адмінбудівлі 

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

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

бульвар Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Литвиненко Т.В.. Дата 

оцінки: 31.01.2019. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 

визначено ПП „Ажіо”. Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість послуг 

850,00 грн.  

2.3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень першого поверху чотирьохповерхової 

цегляної будівлі площею 31,64 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 Стороженко Н.П.. Дата 

оцінки: 31.01.2019. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 

визначено ПП „Дисконт”. Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість послуг 

1000,00 грн. 



2.4. Назва об’єкта оцінки: - частина приміщення вестибюлю на третьому поверсі 

гуртожитку №1 площею 1,0 кв.м., розміщене за адресою: вул. Вербовецького, 58, м. 

Черкаси; - частина приміщення вестибюлю на другому поверсі гуртожитку №2 площею 

1,0 кв.м., розміщене за адресою: вул. Чехова, 42, м. Черкаси; - частина приміщення 

вестибюлю на третьому поверсі гуртожитку №2 площею 1,0 кв.м., розміщене за адресою: 

вул. Чехова, 42, м. Черкаси; - частина приміщення вестибюлю на четвертому поверсі 

гуртожитку №2 площею 1,0 кв.м., розміщене за адресою: вул. Чехова, 42, м. Черкаси; - 

частина приміщення вестибюлю на п’ятому поверсі гуртожитку №2 площею 1,0 кв.м, 

розміщене за адресою: вул. Чехова, 42, м. Черкаси; - частина приміщення вестибюлю на 

шостому поверсі гуртожитку №2 площею 1,0 кв.м., розміщене за адресою: вул. Чехова, 

42, м. Черкаси; - частина приміщення вестибюлю на сьомому поверсі гуртожитку №2 

площею 1,0 кв.м., розміщене за адресою: вул. Чехова, 42, м. Черкаси; - частина 

приміщення вестибюлю на восьмому поверсі гуртожитку №2 площею 1,0 кв.м., 

розміщене за адресою: вул. Чехова, 42, м. Черкаси; - частина приміщення вестибюлю на 

дев’ятому поверсі гуртожитку №2 площею 1,0 кв.м., розміщене за адресою: вул. Чехова, 

42, м. Черкаси; - частина приміщення вестибюлю на першому поверсі гуртожитку №3 

площею 1,0 кв.м., розміщене за адресою: вул. Смілянська, 97/1, м. Черкаси; - частина 

даху гуртожитку №4 площею 1,0 кв.м., розміщена за адресою: бул. Шевченка, 333, м. 

Черкаси. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський державний 

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

Черкаси; вул.Смілянська, 97/1, м. Черкаси; вул. Чехова, 42, м. Черкаси; вул. 

Вербовецького, 58, м.Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ „Маклаут-Інвест”. Дата 

оцінки: 31.12.2018. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 

визначено ФОП Горопацька М.В.. Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість 

послуг 4229,00 грн. 

2.5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення, площею 113,90кв.м. 

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаське державне комерційне 

житлово-побутове підприємство „Житлосервіс”. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. 

Нечуя Левицького, 32/1, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Гегельська О.О.. Дата 

оцінки: 31.01.2019. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 

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

послуг 680,00 грн. 

2.6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху, 

площею 3,00 кв.м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Виробничий 

підрозділ „Знам’янське територіальне управління” Філії „Центр будівельно-монтажних 

робіт та експлуатації будівель і споруд” ПАТ „Укрзалізниця”. Місцезнаходження об’єкта 

оцінки: вул. Героїв Чорнобиля, 62, м. Городище, Черкаська область. Платник робіт з 

оцінки: ТОВ „Євротранстелеком”. Дата оцінки: 31.01.2019. Переможцем  конкурсу з 

відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено ПП „Дисконт”. Термін виконання 

роботи - 2 календарних дні, вартість послуг 1200,00 грн. 

3.   Мета проведення незалежної оцінки - продаж на аукціоні з умовами. 

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

незавершеного будівництва - 68-квартирний житловий будинок. Найменування 

балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 19723, 

Черкаська обл., Золотоніський р-н, с.Піщане, вул. Шеремета Руслана, 100Г. Платник 

робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області. Дата оцінки: 31.01.2019. Переможцем  

конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності визначено ФОП Савченко О.В.. Термін 

виконання роботи - 3 календарних дні, вартість послуг 4500,00 грн. 
 

 

 

 


