
 

ІНФОРМАЦІЯ 

РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсів, які відбулися  27 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. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху будівлі (ангар для зберігання 

техніки) загальною площею 164,25 кв.м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 

Відокремлений структурний підрозділ агротехнічного коледжу Уманського національного 

університету садівництва. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Каштанова, 30, м. Умань, 

Черкаська область.  Платник робіт з оцінки: ФОП Звонський О.С.. Дата оцінки: 31.01.2019. 

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

З.Д.. Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість послуг 1300,00 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. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на другому поверсі адмінбудівлі 

загальною площею 21,73 кв.м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне 

управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. 

Дашковича, 39, м. Черкаси.  Платник робіт з оцінки: ФОП Арефій О.Е.. Дата оцінки: 

31.01.2019. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено ПП 

„Дисконт”. Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість послуг 900,00 грн. 

3. Назва об’єкта оцінки: магазин, загальною площею 96,60 кв.м. Найменування 

балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП „Кам’янське лісове господарство”.             

Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Холодноярська, 167, с. Мельники, Чигиринський  

район, Черкаська область.    Платник робіт з оцінки: ФОП Титянченко Л.К.. Дата оцінки: 

31.01.2019. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено ПП 

„Ажіо”. Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість послуг 1400,00 грн. 

4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення І поверху адмінбудівлі 

(приміщення №21 - комора), площею 7,50 кв.м. Найменування балансоутримувача об’єкта 

оцінки: Північний офіс Держаудитслужби. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. 

В.Чорновола, б. 157, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Культенко А.І.. Дата оцінки: 

31.12.2018. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено ТБ 

„Універсальна”. Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість послуг 900,00 грн. 

5. Назва об’єкта оцінки: приміщення адмінбудівлі, загальною площею 15,05 кв.м 

(корисна площа - 10,7 кв.м, площа загального користування - 4,35 кв.м). Найменування 

балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області.           

Місцезнаходження об’єкта оцінки: провул. Бабушкіна, 4а, м. Корсунь-Шевченківський, 

Черкаська область.  Платник робіт з оцінки: Черкаська Торгово-промислова палата. Дата 

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

визначено КТ АЕО „Фатум-М”. Термін виконання роботи - 2 календарних дні, вартість 

послуг 1500,00 грн. 
 


