
Інформація 
Регіонального відділення ФДМ в Херсонській області, АР Крим та  

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

що відбувся 21.08.2017 
  

1. Об’єкт: Промислова база: нежитлові приміщення площею 68,2 кв. м будівлі 
РММ (літ. Б, реєстровий № 01034685.361.АААБЕЛ222), будівля сторожки (літ. А, 
реєстровий № 01034685.361.ДМАМЮД019) площею 5,8 кв. м, будівля столярного цеху 
(плотні) (літ. В, реєстровий № 01034685.361.ДМАМЮД018) площею 58,0 кв. м, споруда 
трансформаторної (КТП) (літ. Д), бетонне мостіння (І) (благоустрій території)  
(реєстровий № 01034685.361.ААБЕЛ223) площею 2729,4 кв. м та споруди (водопровід (№ 1), 
огорожі (№ 2-5) (реєстровий №01034685.361.АААБЕЛ224), навіс біля столярного цеху (літ. Г) 
площею 26,6 кв. м), що перебуває на балансі Скадовського управління водного 
господарства, за адресою: Херсонська область, смт Лазурне, вул. Металургів, 1 г, 
переможець конкурсу – ПП «ЕЮФ «Епрайс - Консул». 

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. 

Вартість робіт – 10500 грн. 
Строк виконання робіт – 5 днів. 

 

2. Об’єкт: Частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 
20,33 кв. м на першому поверсі 3-поверхової будівлі, що перебуває на балансі Херсонської 
дирекції ПАТ «Укрпошта», за адресою: Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Гагаріна,59, 
переможець конкурсу – ПП «Собрі». 

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. 

Вартість робіт – 2200 грн. 
Строк виконання робіт – 5 днів. 

 

3. Об’єкт: Склад нафтопродуктів площею 165,9 кв. м, що перебуває на балансі 
Новотроїцького управління водного господарства за адресою: Херсонська обл., 
Новотроїцький р-н, с. Громівка, а саме: 

- навіс – 90,9 кв.м; 
- бетонний майданчик – 75,0 кв.м; 
- ємкість 50 м куб. – 1 шт.; 
- ємкість 10 м куб. – 3 шт.; 
- паливна колонка – 1 шт.; 
- бензоколонка – 1 шт, переможець конкурсу – ПП «Експерт – Центр». 
  Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 

розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. 
            Вартість робіт – 10700 грн. 
            Строк виконання робіт – 4 дні. 
 

4. Об’єкт: Єдиний (цілісний) майновий комплекс державного підприємства 
«Державне науково-виробниче підприємство «Винконсервпроект», розташований за 
адресою: 73025, м. Херсон, вул. Богородицька (Червонофлотська), 124, переможець 
конкурсу – ФОП Бронін А.О. 

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості ЄМК з метою 
продажу (наказ РВ ФДМ  в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі від 26.07.17 
№ 292). 

Вартість робіт – 26000 грн. 
           Строк виконання робіт – 8 днів. 




