
 
ІНФОРМАЦІЯ 

РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсів, які відбулися  19 червня 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: склад газобалонів (101,9 кв.м), господарська будівля  

(78,00кв.м), частина будинку службового (150,20 кв.м), загальною площею 330,10 кв.м. 

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство водних шляхів 

„Укрводшлях”. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Козацька, 4, м. Черкаси. Платник 

робіт з оцінки:  ДУ „ДЕРЖГІДРОГРАФІЯ”. Дата оцінки: 31.05.2019. Переможцем  конкурсу 

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

роботи - 2 календарних днів, вартість послуг 1500,00 грн. 

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

адмінбудівлі, площею 38,40 кв.м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:  

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

Новоселівська, 1 м. Золотоноша, Черкаська область. Платник робіт з оцінки: ФОП Криць 

Г.А.. Дата оцінки: 31.05.2019. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 

діяльності визначено ФОП Гребченко М.П.. Термін виконання роботи - 2 календарних днів, 

вартість послуг 790,00 грн. 

1.3.Назва об’єкта оцінки: будівля котельної навчально-виробничої майстерні загальною  

площею 283,70 кв.м.. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:  Відокремлений 

структурний підрозділ агротехнічного коледжу Уманського національного університету 

садівництва. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Михайлівська, 126, м. Умань, Черкаська 

область. Платник робіт з оцінки: ФОП Нерубайський Василь Миколайович. Дата оцінки: 

31.05.2019. Переможцем  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено ФОП 

Савченко О.В.. Термін виконання роботи - 2 календарних днів, вартість послуг 999,00 грн. 

1.4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення будівлі (кімн. №29)  

загальною площею 44,88 кв.м. (корисна площа - 31,90 кв.м., площа спільного користування 

12,98 кв.м.). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:  Головне управління 

статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: провул. Жаданенко, буд. 

4а, м. Корсунь-Шевченківський, Черкаська область. Платник робіт з оцінки: КП 

„Архітектурно-технічне бюро”. Дата оцінки: 31.05.2019. Переможцем  конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності визначено ПП "Дисконт". Термін виконання роботи - 2 

календарних днів, вартість послуг 1200,00 грн. 

 


