
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 16.11.2018
1. По об’єкту: «Вбудоване приміщення складу загальною площею 19,2 кв. м,

який знаходиться на території подвір’я Голопристанської дільниці, за адресою:
Херсонська область,  м. Гола Пристань,  вул. 1 Травня, 35  та  перебуває  на
балансі ХД ПАТ «Укрпошта», переможець конкурсу – ФОП Бронін А.О.

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

Вартість робіт – 2 400 грн.
           Строк виконання робіт – 4 дні.

2. По об’єкту: «Приміщення – вигородка загальною площею 15,0 кв. м у холі
першого поверху будівлі головного навчального корпусу, що перебуває на балансі
ДВНЗ «Херсонський  державний  аграрний  університет»,  за  адресою: м. Херсон,
вул. Стрітенська (Р. Люксембург), 23», переможець конкурсу – ПП «Експертно –
юридична фірма «Епрайс - Консул».

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
           Вартість робіт – 1 650 грн.
           Строк виконання робіт – 5 днів.

3.  По об’єкту:  «Гаражний  бокс  площею  66,7 кв. м, що перебуває на балансі
ДНЗ «Вище професійне училище № 2 м. Херсона», за адресою: м. Херсон,
Миколаївське шосе, 52», переможець конкурсу –   ПП «Експерт - Центр».

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
           Вартість робіт – 2 200 грн.
           Строк виконання робіт – 4 дні.

4. По об’єкту: «Частина даху площею 4,0 кв. м будівлі аудиторного корпусу –
актової зали літ. «Б», що перебуває на балансі Херсонського державного
університету, за адресою: м. Херсон, вул. Університетська, 27», переможець
конкурсу –   ПП «Експерт – Центр».

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди.
           Вартість робіт – 1 900 грн.
           Строк виконання робіт – 4 дні.


