
Інформація
Регіонального відділення ФДМ в Херсонській області, АР Крим та

м. Севастополі про підсумки конкурсного відбору суб’єктів оціночної
діяльності для проведення оцінки державного майна,

що відбувся 19.11.2018

1. По об’єкту:  «Нежитлове приміщення (аудиторія № 208)  загальною площею
46,2 кв. м навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонської державної
морської академії, за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 20», переможець конкурсу –
ПП «Радикал».

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

Вартість робіт – 2 160 грн.
           Строк виконання робіт – 3 дні.

2. По об’єкту: «Нежитлове приміщення (аудиторія № 223) загальною площею 45,0
кв. м навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонської державної
морської академії, за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 20», переможець конкурсу –
ФОП Тєстоєдова І.Б.

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

Вартість робіт – 2 200 грн.
           Строк виконання робіт – 3 дні.

3.  По об’єкту:  «Нежитлове приміщення (аудиторія № 207) загальною площею 47,9
кв. м навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонської державної
морської академії, за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 20», переможець конкурсу –
ФОП Бронін А.О.

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди.
           Вартість робіт – 2 000 грн.
           Строк виконання робіт – 3 дні.

4. По об’єкту: «Нежитлове приміщення (аудиторія № 218) загальною площею
42,8 кв. м навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонської державної
морської академії, за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 20», переможець конкурсу –
ПП «Радикал».

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди.
           Вартість робіт – 2 160 грн.
           Строк виконання робіт – 3 дні.



5. По об’єкту: «Нежитлове приміщення (аудиторія № 205) загальною площею
49,3 кв. м навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонської державної
морської академії, за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 20», переможець конкурсу –
ПФ «Експрес - Оцінка».

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди.
           Вартість робіт – 2 150 грн.
           Строк виконання робіт – 3 дні.

6. По об’єкту: «Нежитлове приміщення (аудиторія № 202) загальною площею
47,0 кв. м навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонської державної
морської академії, за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 20», переможець конкурсу –
ПП «Експерт - Центр».

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди.
           Вартість робіт – 2 000 грн.
           Строк виконання робіт – 4 дні.

7. По об’єкту:  «Нежитлове приміщення (аудиторія № 201)  загальною площею
30,5 кв. м навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонської державної
морської академії, за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 20», переможець конкурсу –
ПФ «Експрес - Оцінка».

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

Вартість робіт – 2 150 грн.
           Строк виконання робіт – 3 дні.

8. По об’єкту: «Нежитлове приміщення (аудиторія № 200) загальною площею
16,3 кв. м навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонської державної
морської академії, за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 20», переможець конкурсу –
ФОП Тєстоєдова І.Б.

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

Вартість робіт – 2 100 грн.
Строк виконання робіт – 3 дні.

9. По об’єкту: «Нежитлове приміщення (аудиторія № 227) загальною площею 43,0
кв. м навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонської державної
морської академії, за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 20», переможець конкурсу –
ПП «Радикал».

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

Вартість робіт – 2 160 грн.
Строк виконання робіт – 3 дні.



10. По об’єкту: «Нежитлове приміщення (аудиторія № 206) загальною площею
73,6 кв. м навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонської державної
морської академії, за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 20», переможець конкурсу –
ПП «Радикал».

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

Вартість робіт – 2 160 грн.
Строк виконання робіт – 3 дні.

11. По об’єкту: «Нежитлове приміщення (аудиторія № 221) загальною площею
29,2 кв. м навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонської державної
морської академії, за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 20», переможець конкурсу –
ПП «Радикал».

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

Вартість робіт – 2 160 грн.
Строк виконання робіт – 3 дні.

12. По об’єкту: «Нежитлове приміщення (аудиторія № 116) загальною площею
54,6 кв. м навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонської державної
морської академії, за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 20», переможець конкурсу –
ПФ «Експрес - Оцінка».

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

Вартість робіт – 2 150 грн.
Строк виконання робіт – 3 дні.

13. По об’єкту: «Нежитлові приміщення загальною площею 186,6 кв. м
навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонської державної морської
академії,   за  адресою:   м.  Херсон,   просп.  Ушакова,  20»,   переможець  конкурсу –  ПП
«Експертно – юридична фірма «Епрайс - Консул».

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

Вартість робіт – 1 200 грн.
Строк виконання робіт – 5 днів.

14. По об’єкту: «Нежитлове приміщення (аудиторія № 012-А) загальною площею
42,0 кв. м навчального корпусу № 2, що перебуває на балансі Херсонської державної
морської академії, за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 14/1»,  переможець  конкурсу
– ПП «Експертно – юридична фірма «Епрайс - Консул».

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

Вартість робіт – 1 200 грн.
Строк виконання робіт – 5 днів.


