
Інформація 
Регіонального відділення ФДМ в Херсонській області, АР Крим та  

м. Севастополі про підсумки конкурсного відбору суб’єкта оціночної 
діяльності, якого буде залучено до проведення оцінки державного майна,  

що відбувся 17.03.2017  
 

1. Об’єкт: Автомобіль УАЗ 31519, державний номерний знак 220893,            
2004 р. в., що перебуває на балансі Управління поліції охорони в Херсонській 
області та знаходиться за адресою: 73003, м. Херсон, вул. Молодіжна, 6, 
переможець конкурсу –  ПП «КПЦ «Унікон». 
             Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 
відчуження в порядку, встановленому чинним законодавством. 
            Вартість робіт – 600 грн. 
            Строк виконання робіт – 5 днів. 
 

2. Об’єкт: Автомобіль ВАЗ 210930-20, державний номерний знак 220890,           
2006 р. в., що перебуває на балансі Управління поліції охорони в Херсонській 
області та знаходиться за адресою: 73003, м. Херсон, вул. Молодіжна, 6, 
переможець конкурсу –  ПП «КПЦ «Унікон». 
             Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 
відчуження в порядку, встановленому чинним законодавством. 
            Вартість робіт – 600 грн. 

  Строк виконання робіт – 5 днів. 
 

3. Об’єкт: Автомобіль ВАЗ 210930-20, державний номерний знак 220888, 
2006 р. в., що перебуває на балансі Управління поліції охорони в Херсонській 
області та знаходиться за адресою: 73003, м. Херсон, вул. Молодіжна, 6, 
переможець конкурсу –  ПП «КПЦ «Унікон». 
             Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 
відчуження в порядку, встановленому чинним законодавством. 
            Вартість робіт – 600 грн. 
            Строк виконання робіт – 5 днів. 
 

4. Об’єкт: Автомобіль ВАЗ 210930-20, державний номерний знак 220887,           
2006 р. в., що перебуває на балансі Управління поліції охорони в Херсонській 
області та знаходиться за адресою: 73003, м. Херсон, вул. Молодіжна, 6, 
переможець конкурсу –  ПП «КПЦ «Унікон». 
             Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 
відчуження в порядку, встановленому чинним законодавством. 
            Вартість робіт – 600 грн. 
            Строк виконання робіт – 5 днів. 

 

5. Об’єкт: Автомобіль ВАЗ 21093, державний номерний знак 220874,                   
2004 р. в., що перебуває на балансі Управління поліції охорони в Херсонській 
області та знаходиться за адресою: 73003, м. Херсон, вул. Молодіжна, 6, 
переможець конкурсу –  ПП «КПЦ «Унікон». 
             Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 
відчуження в порядку, встановленому чинним законодавством. 
            Вартість робіт – 600 грн. 
            Строк виконання робіт – 5 днів. 

 



6. Об’єкт: Автомобіль ВАЗ 21099, державний номерний знак 220906,                   
2001 р. в., що перебуває на балансі Управління поліції охорони в Херсонській 
області та знаходиться за адресою: 73003, м. Херсон, вул. Молодіжна, 6, 
переможець конкурсу –  ПП «КПЦ «Унікон». 
             Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 
відчуження в порядку, встановленому чинним законодавством. 
            Вартість робіт – 600 грн. 
            Строк виконання робіт – 5 днів. 

 

7. Об’єкт: Автомобіль ВАЗ 21213, державний номерний знак 220889,                   
2005 р. в., що перебуває на балансі Управління поліції охорони в Херсонській 
області та знаходиться за адресою: 73003, м. Херсон, вул. Молодіжна, 6, 
переможець конкурсу –  ПП «КПЦ «Унікон». 
             Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 
відчуження в порядку, встановленому чинним законодавством. 
            Вартість робіт – 600 грн. 
            Строк виконання робіт – 5 днів. 

 

8. Об’єкт: Автомобіль ВАЗ 21093, державний номерний знак 220873,                   
2004 р. в., що перебуває на балансі Управління поліції охорони в Херсонській 
області та знаходиться за адресою: 73003, м. Херсон, вул. Молодіжна, 6, 
переможець конкурсу –  ПП «КПЦ «Унікон». 
             Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 
відчуження в порядку, встановленому чинним законодавством. 
            Вартість робіт – 600 грн. 
            Строк виконання робіт – 5 днів. 

 

9. Об’єкт: Автомобіль ВАЗ 21093, державний номерний знак 220857,                
2004 р. в., що перебуває на балансі Управління поліції охорони в Херсонській 
області та знаходиться за адресою: 73003, м. Херсон, вул. Молодіжна, 6, 
переможець конкурсу –  ПП «КПЦ «Унікон». 
             Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 
відчуження в порядку, встановленому чинним законодавством. 
            Вартість робіт – 600 грн. 
            Строк виконання робіт – 5 днів. 
 

            10. Об’єкт: Об’єкт державної власності групи А – «окреме індивідуально 
визначене майно теплохід «Г.Татарченко»,  який не увійшов до статутного капіталу 
АСК «Укррічфлот» при приватизації, на теперішній час знаходиться на балансі 
Комунальної судноплавної компанії «Київ» та розташований за адресою: 
м. Херсон, Карантинний  острів, 1 (на території  ТОВ «Перша Херсонська 
суднобудівна верф»), переможець конкурсу –  ПП «Стронг - Л». 
             Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 
приватизації шляхом продажу на аукціоні. 
            Вартість робіт – 3730 грн. 
            Строк виконання робіт – 5 днів. 



 

11. Об’єкт: Об’єкт державної власності групи А – «окреме індивідуально 
визначене майно теплохід «Восход-21»,  який не увійшов до статутного капіталу 
АСК «Укррічфлот» при приватизації, на теперішній час знаходиться на балансі 
Комунальної судноплавної компанії «Київ» та розташований за адресою: 
м. Херсон, Карантинний  острів, 1 (на території  ТОВ «Перша Херсонська 
суднобудівна верф»), переможець конкурсу –  ПП «Стронг - Л». 
             Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 
приватизації шляхом продажу на аукціоні. 
            Вартість робіт – 3730 грн. 
            Строк виконання робіт – 5 днів. 

 

12. Об’єкт: Об’єкт державної власності групи А – «окреме індивідуально 
визначене майно теплохід «Восход-11»,  який не увійшов до статутного капіталу 
АСК «Укррічфлот» при приватизації, на теперішній час знаходиться на балансі 
Комунальної судноплавної компанії «Київ» та розташований за адресою: 
м. Херсон, Карантинний  острів, 1 (на території  ТОВ «Перша Херсонська 
суднобудівна верф»), переможець конкурсу –  ПП «Стронг - Л». 
             Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 
приватизації шляхом продажу на аукціоні. 
            Вартість робіт – 3730 грн. 
            Строк виконання робіт – 5 днів. 

 

10. Об’єкт: Об’єкт державної власності групи А – «окреме індивідуально 
визначене майно теплохід «Восход-12»,  який не увійшов до статутного капіталу 
АСК «Укррічфлот» при приватизації, на теперішній час знаходиться на балансі 
Комунальної судноплавної компанії «Київ» та розташований за адресою: 
м. Херсон, Карантинний  острів, 1 (на території  ТОВ «Перша Херсонська 
суднобудівна верф»), переможець конкурсу –  ПП «Стронг - Л». 
             Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 
приватизації шляхом продажу на аукціоні. 
            Вартість робіт – 3730 грн. 
            Строк виконання робіт – 5 днів. 
 




