
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 17.12.2018
1. По об’єкту: «Вбудоване приміщення загальною площею 160,0 кв. м в

будівлі ремонтно – механічної майстерні, що перебуває на балансі Олешківського
міжрайонного  управління  водного  господарства, за адресою: Херсонська
область, смт Білозерка, вул. Херсонська, 148»,  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 – 4 дні.

2. По об’єкту: «Частина холу загальною площею 3,0 кв. м на першому поверсі
в будівлі Новокаховського міського суду Херсонської області, що перебуває на
балансі Територіального управління Державної судової адміністрації України в
Херсонській   області,  за  адресою:  Херсонська   область,   м. Нова Каховка,
просп. Дніпровський, 1», переможець конкурсу – ФОП Бронін А.О.

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.

3.  По об’єкту:  «Гідротехнічні споруди рибогосподарської технологічної
водойми  у  кількості  72  одиниць  (за переліком),   що  перебувають  на  балансі
ДП «Укрриба» та знаходяться в межах земель Олешківської міської ради
Олешківського району Херсонської області», переможець конкурсу – ПП «ЕЮФ «Епрайс
- Консул».

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди.
           Вартість робіт – 20 000 грн.
           Строк виконання робіт – 5 днів.

4. По об’єкту: «Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею
12,8 кв. м на шостому поверсі та частина даху загальною площею 10,05 кв. м
будівлі Центра обробки і  перевезення пошти,  що  перебуває  на   балансі
Херсонської  дирекції ПАТ «Укрпошта», за адресою: м. Херсон, Привокзальна
площа, 1», переможець конкурсу – ПП «Експерт – Центр»

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

Вартість робіт – 2 300 грн.
           Строк виконання робіт – 4 дні.



5. По об’єкту: «Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею
387,2 кв. м на першому поверсі в будівлі їдальні на території бази відпочинку
«Колос», що перебуває на балансі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний
університет», за адресою: Херсонська область, Скадовський район, смт Лазурне,
вул. Курортна, 6», переможець конкурсу – ФОП Бронін А.О.

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

Вартість робіт – 2 300 грн.
           Строк виконання робіт – 3 дні.

6. По об’єкту: «Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею
18,11 кв. м на дев’ятому поверсі та частина даху загальною площею 15,0 кв. м
будівлі гуртожитку № 6, що перебуває на балансі ДВНЗ «Херсонський державний
аграрний університет», за адресою: м. Херсон, вул. Садова, 17-а»,  переможець
конкурсу – ПП «Експерт – Центр».

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

Вартість робіт – 2 300 грн.
Строк виконання робіт – 4 дні.

7. По об’єкту: «Частина нежитлового приміщення загальною площею 5,0 кв. м
на першому 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.

8. По об’єкту: «Частина холу загальною площею 4,0 кв. м на першому поверсі
будівлі навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонського
державного університету, за адресою: м. Херсон, вул. Університетська, 27»,
переможець  конкурсу – ПП «Радикал».

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

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

9. По об’єкту: «Частина вестибюлю загальною площею 2,0 кв. м на першому
поверсі будівлі навчального корпусу № 2, що перебуває на балансі Херсонського
державного університету, за адресою: м. Херсон, вул. Університетська, 27»,
переможець  конкурсу – ПП «Радикал».

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



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

10. По об’єкту: «Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею
142,4 кв. м на першому поверсі будівлі їдальні, що перебуває на балансі ДВНЗ
«Херсонський державний аграрний університет», за адресою: м. Херсон, вул.
Комкова, 73 - б»,  переможець  конкурсу – ПП «Радикал».

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
внесення змін до договору оренди.

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


