
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 28.08.2017 

  
1. Об’єкт: Нежитлові приміщення загальною площею 1 056,7 кв. м (в тому 

числі: нежитлові приміщення загальною площею 243,5 кв. м на першому поверсі, 
другий поверх загальною площею 402,3 кв. м та третій поверх загальною площею 
410,9 кв. м)  трьохповерхової  будівлі  ремонтно – механічної  майстерні 
(реєстровий № 01034707.5ФННМЯЕ002) та складські приміщення загальною 
площею 307,2 кв. м (реєстровий  № 01034707.5ФННМЯЕ004), що перебувають на 
балансі Олешківського міжрайонного управління водного господарства та  
розташовані  за  адресою: м. Херсон, вул. Вишнева (Блюхера), 60, переможець 
конкурсу – ПФ «Експрес - Оцінка». 

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. 
           Вартість робіт – 4400 грн. 
           Строк виконання робіт – 3 дні. 

 
2. Об’єкт: Мостіння (№ 1) з бетонної плитки площею 12,0 кв. м на території  

СОТ «Буревісник»,  який  перебуває  на  балансі  Херсонського  державного 
університету  та  розташований  за  адресою:  Херсонська  область,  смт Лазурне,          
вул. Курортна,5,     переможець     конкурсу  –   ФОП Тєстоєдова І.Б. 

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: Мостіння (№ 2) з бетонної плитки площею 12,0 кв. м на території  

СОТ «Буревісник»,  який  перебуває  на  балансі  Херсонського  державного 
університету  та  розташований  за  адресою:  Херсонська  область,  смт Лазурне,          
вул. Курортна,5, переможець конкурсу – ФОП Тєстоєдова І.Б. 

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

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

4. Об’єкт: Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 17,5 кв. 
м на першому поверсі будівлі гуртожитку, який перебуває на балансі ДНЗ «Вище 
професійне училище № 2 м. Херсона» та розташований за адресою: м. Херсон, 
Миколаївське шосе, 52, переможець конкурсу – ПФ «Експрес - Оцінка». 

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

Вартість робіт – 2200 грн. 
           Строк виконання робіт – 3 дні. 
 
 
 



5. Об’єкт: Оздоровчий табір «Фрегат», що перебуває на балансі Херсонської 
філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» 
(Адміністрація Херсонського морського порту) та розташований за адресою: 
Херсонська область, Білозерський район, с. Кізомис, вул. Набережна, б/н, 
переможець конкурсу – ФОП Бронін А.О. 

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

Вартість робіт – 10500 грн. 
           Строк виконання робіт – 4 дні. 
 




