
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 26.10.2018
1. По об’єкту: «Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 221,8 кв. м  в підвалі

адміністративної будівлі (реєстровий номер майна – 08676211.1.ЕВОБТИ001), що перебуває на
балансі Головного управління Національної поліції в Херсонській області,  за адресою:
Херсонська обл., м. Олешки, вул. Центральна, 36», переможець конкурсу – ПП «Експерт -
Центр».

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

Вартість робіт – 2 200 грн.
           Строк виконання робіт – 4 дні.

2. По об’єкту: «Група інвентарних об’єктів пансіонату «Ялинка», а саме: спальний корпус
(літ. А) з терасами (літ. а-а15) загальною площею 252,8 кв. м, склад (літ. Б) загальною площею 9,9 кв. м,
кухня (літ. В) загальною площею 15,6 кв. м,  душ (літ. Г) загальною площею 3,6 кв. м, вбиральня (літ. Д)
загальною площею 11,7 кв. м, сторожка (літ. Е) загальною площею 15,5 кв. м, ворота (№ 1), огорожа
(№ 2), огорожа (№ 3), умивальник (№ 4) та умивальник (№ 5), які знаходяться за адресою:
Херсонська область, Генічеський район, с. Генічеська Гірка, вул. Набережна,55», переможець
конкурсу – ПП «Радикал».

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при укладенні договору оренди.
           Вартість робіт – 5 400 грн.

           Строк виконання робіт – 4 дні.

3.  По об’єкту:  «Вбудоване нежитлове приміщення коридору площею 13,4  кв.  м на
другому поверсі навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонського державного
університету, за адресою: м. Херсон, вул. Університетська, 27», переможець конкурсу – ПФ «Експрес –
Оцінка»

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при продовженні договору оренди.
           Вартість робіт – 2 150 грн.

  Строк виконання робіт – 3 дні.

4. По об’єкту:  «Частина нежитлового приміщення площею 10,2 кв.  м на другому поверсі
навчального корпусу № 2, що перебуває на балансі Херсонського національного технічного
університету, за адресою: м. Херсон, вул. І. Кулика, 130», 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.


