
 

ІНФОРМАЦІЯ 

регіонального відділення ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсу, який 

відбувся 19 листопада 2015 року з відбору суб'єктів оціночної діяльності, що будуть 

залучені для проведення незалежної оцінки об’єктів  

 

№ Назва об’єкта оцінки Площа

, м² 

Адреса об’єкта 

оцінки 

Балансоутримувач 

 

Дата 

оцінки 

Переможець 

конкурсу - 

СОД 
1 Частина приміщень на 

третьому поверсі адмінбудівлі 

13,30 м.Черкаси, 

бул.Шевченка,205 

ДП „Черкаський ЦНІІ” 31.10.15 ФО-П 

Гребченко 

М.П. 

2 Частина приміщення 

вестибюлю на першому 

поверсі навчального корпусу 

№10 

7,50 м.Черкаси, 

бул.Шевченка,333 

Черкаський державний 

технологічний університет 

31.10.15 ФО-П 

Гребченко 

М.П. 

3 - Частина приміщення (буфет) 

на першому поверсі їдальні; 

- Частина приміщення (буфет) 

на другому поверсі 

навчального корпусу №2; 

- Частина приміщення 

вестибюлю на першому 

поверсі навчального корпусу 

№2; 

- Частина приміщення 

вестибюлю на першому 

поверсі навчального корпусу 

№4; 

- Частина приміщення (буфет) 

на першому поверсі 

навчального корпусу №4; 

- Частина приміщення (мийка) 

на першому поверсі 

навчального корпусу №4. 

 

 

83,9 

 

 

18,7 

 

 

 

8,50 

 

 

 

 

7,10 

 

 

 

 

51,50 

 

 

 

5,30 

м.Черкаси, 

вул.Вербовецько-

го,56 

м.Черкаси, 

бул.Шевченка,460 

 

 

м.Черкаси, 

бул.Шевченка,460 

 

 

 

м.Черкаси, 

бул.Шевченка,460 

 

 

 

м.Черкаси, 

бул.Шевченка,460 

 

 

м.Черкаси, 

бул.Шевченка,460 

Черкаський державний 

технологічний університет 

31.10.15 ФОП 

Горопацька 

М.П. 

4 Нежитлове приміщення 16,2 Черкаська обл., 

м.Жашків, 

вул.Костромська,17 

Управління 

агропромислового розвитку 

Жашківської районної 

державної адміністрації 

31.10.15 ПП 

Борейко 

В.А. 

 

5 - Магазин літ.А з прибудовою 

літ.а, площею 743,80кв.м та 

замощення ганок 22,30кв.м; 

- Вагова літ.А, площею 

10,90кв.м з навісом літ.В 

площею 54,00кв.м; 

- Прохідна літ.Ж 

 

 

-Фруктосховище літ.Б 

 

 

- Прохідна літ.А-1 

 

 

- Гараж літ.Б-1 

 

 

766,10 

 

 

 

 

64,90 

 

 

 

16,20 

 

 

158,40 

 

 

18,80 

 

 

Черкаська обл., 

м.Умань, 

вул.Комарова,9 

 

 

Черкаська обл., 

м.Умань, 

вул.Комарова,7Б 

 

Черкаська обл., 

м.Умань, 

вул.Комарова,7А 

Черкаська обл., 

м.Умань, 

вул.Комарова,7А 

Черкаська обл., 

м.Умань, 

вул.Леніна,65а 

ЧФ Концерну 

„Військторгсервіс” 

31.10.15 ПП 

Борейко 

В.А. 

 



СБ павільйон 752,80 

 

 

121,80 

Черкаська обл., 

м.Умань, 

вул.Леніна,65а 

в/ч аеродрому, 

м.Умань, Черкаської 

області 

6 Частина адміністративного 

приміщення 

30,60 Черкаська обл., 

м.Кам”янка, 

пров.Галі Кудрі,10 

Управління Державної 

казначейської служби 

України у Кам”янському 

районі Черкаської області 

31.10.15 ФО-П 

Гребченко 

М.П. 

7 Частина приміщення (кімната 

№11) чотириповерхової 

цегляної будівлі 

15,32 м.Черкаси, 

вул.Смілянська, 120/1 

Черкаська філія інституту 

„Укрдіпросад” 

31.10.15 КТ АЕО 

„Фатум

” 

 

8 Частина нежитлового 

приміщення на першому 

поверсі п’ятиповерхового 

житлового будинку 

10,50 Черкаська обл., 

м.Умань, 

вул.Глібка,17 

Уманський національний 

університет садівництва 

31.10.15 ПП 

Борейко 

В.А. 

 

9 об’єкта державної власності 

групи В – єдиний майновий 

комплекс державного 

підприємства „Черкаський 

державний завод хімічних 

реактивів”  

18036, м. Черкаси, вул. 

Чигиринська, 21 

аукціон 31.10.15 Конкур 

не 

відбувся 

 

 


