
 

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

13 березня 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 приміщення вестибюлю на першому поверсі 
навчального корпусу №1, площею 2,0 кв.м. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: Черкаський державний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: бульв. Шевченка, 460, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПАТ „Державний 
ощадний банк”. Дата оцінки: 28.02.2019. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності визначено ФОП Горопацька М.В.. Термін виконання роботи - 2 
календарних дні, вартість послуг 1200,00 грн. 

1.2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому поверсі гуртожитку №2 
загальною площею 105,00 кв.м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Університет банківської справи. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Самійла Кішки, 191, 
м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ „Соціальна мережа”. Дата оцінки: 28.02.2019. 
Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено ФОП Савченко 
О.В.. Термін виконання роботи - 2 календарних днів, вартість послуг 950,00 грн. 

1.3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення п’ятого поверху адмінбудівлі загальною 
площею 2,00 кв.м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДФСУ, майно якої 
перебуває в оперативному управлінні (користуванні) Головного управління Державної 
фіксальної служби у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: пл. Соборності, 
1А, м. Умань, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ТОВ „АЙРАС”. Дата оцінки: 
28.02.2019. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено КТ 
„АЕО „Фатум-М”. Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість послуг 1700,00 
грн. 

1.4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху адмінбудівлі 
загальною площею 44,00 кв.м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДФСУ, 
майно якої перебуває в оперативному управлінні (користуванні) Головного управління 
Державної фіксальної служби у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. 
Б.Хмельницького,25,м.Чигирин, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Ткаченко Р.П.. 
Дата оцінки: 28.02.2019. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
визначено ФОП „Ярюхіна З.Д.. 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: нежитлове приміщення першого поверху адмінбудівлі 
загальною площею 38,50 кв.м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДФСУ, 
майно якої перебуває в оперативному управлінні (користуванні) Головного управління 
статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Новоселівська,1, м. 
Золотоноша, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Піддубний О.Б. Дата оцінки: 
28.02.2019. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено ТОВ 
"Оціночна компанія „Мерило”. Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість 
послуг 1000,00 грн. 

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

3.1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної власності соціально-
культурного призначення - медпункт з обладнанням. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: ЗАТ „Тальнівський щебзавод”, код за ЄДРПОУ 01375038. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Кар’єрна 23, м. Тальне, Черкаська обл. Платник 
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області. Дата оцінки: 28.02.2019. Переможцем  



конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності визначено ФОП Гребченко М.П.. 
Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість послуг 2690,00 грн. 

3.2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної власності соціально-
культурного призначення - клуб з обладнанням. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: ЗАТ „Тальнівський щебзавод”, код за ЄДРПОУ 01375038. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Кар’єрна 1а, м. Тальне, Черкаська обл. Платник 
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області. Дата оцінки: 28.02.2019. Переможцем  
конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності визначено КТ „АЕО „Фатум-М”. 
Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість послуг 1800,00 грн. 

3.3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної власності окремого 
майна - будівля складу (літ.А-1) загальною площею 1129,5 м²; прохідна (літ. Б-1) 
загальною площею 33,5 м². Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Управління цивільного захисту Черкаської обласної державної адміністрації, код за 
ЄДРПОУ 23000072. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Миру, 22, м. Золотоноша, 
Черкаська обл., 19700. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області. Дата 
оцінки: 28.02.2019. Переможцем  конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності 
визначено ФОП Драник Г.В.. Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість 
послуг 3930,00 грн. 

3.4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної власності окремого 
майна - будівлі та споруди у складі: склад ( літ.А-1); склад ( літ.А-1-1); тех.приміщення 
(літ. Б); прохідна (літ.В); ворота дерев’яні №1; паркан дерев’яний №2; вимощення 
асф/бет, І. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління цивільного 
захисту Черкаської обласної державної адміністрації, код за ЄДРПОУ 23000072. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Чехова, 2а, м. Городище, Черкаська обл., 19500. 
Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області. Дата оцінки: 28.02.2019. 
Переможцем  конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності визначено ПП 
„Дисконт” Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість послуг 4000,00 грн. 

 
 
 
 
 


