
                                  

Відділ комунального майна міської ради інформує про підсумки 

конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності від 14.12.2020. 

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які 

будуть залучені до проведення незалежної оцінки об'єктів від 14.12.2020 

визнано:  

ФОП СОД Бондаренко В.І.: Назва об’єкту – нежитлові будівлі, загальною 

площею 4676,5 м², разом із земельною ділянкою, загальною площею 2,2020 га, 

кадастровий номер: 5910400000:06:017:0001, ємності мазутні (підземні, бетонні) 

3 шт. (об'єм 1шт – 2000 м3), огорожа, що розташовані за адресою: 41600, 

Сумська обл., м.Конотоп, вул.Колісна, 20. Обліковується на балансі: 

комунального підприємства «Теплогарант». Мета оцінки: визначення ринкової 

вартості об’єкта для продажу на електронному аукціоні.  Дата оцінки 31.12.2020. 

Термін виконання робіт 6 календарних днів. Вартість робіт 6770,00 грн.   

ФОП СОД Меншун О.І., м.Конотоп: Назва об’єкту – нежитлові вбудовані 

приміщення загальною корисною площею 18,0 м²  (літ.А-4 об'єкти №1 - 13,8 м², 

№2 - 4.2 м²), що знаходяться на першому поверсі чотириповерхової цегляної 

будівлі поліклініки по обслуговуванню дорослого населення за адресою: 41600, 

Сумська обл., м.Конотоп, вул.Миколи Амосова, 3. Обліковується на балансі: 

Комунальне некомерційне підприємство Конотопської міської ради 

"Конотопська центральна районна лікарня імені академіка Михайла Давидова". 

Мета: визначення ринкової (оціночної) вартості об’єкта оренди для визначення 

стартової орендної плати. Дата оцінки 30.11.2020. Термін виконання робіт 5 

календарних днів. Вартість робіт 1250,00 грн.  

ФОП СОД Шестопалова Н.М., м.Конотоп:  Назва об’єкту – нежитлова 

двоповерхова будівля (колишня будівля школи) загальною площею 266,7 м² 

(літ.Б-2 І поверх об'єкти №1 - 6 загальною площею 133,1 м²; ІІ поверх об'єкти 

№1 - 5 загальною площею 133,6 м²); нежитлова будівля, загальною площею 

1100,2 кв.м. (літ.А-1); майстерня, загальною площею 173,3 кв.м. (літ.В-1); гараж, 

загальною площею 40,3 кв.м. (літ.Г-1); сарай (літ.Д), сарай (літ.Ж), сарай (літ.З), 

вбиральня (літ.Е), що знаходиться за адресою: 41600, Сумська обл., м.Конотоп, 

вул.Богдана Хмельницького, 77 / 2-й пров. вул.Богдана Хмельницького, 1. 

Обліковується на балансі: Управління освіти Конотопської міської ради 

Сумської області. Мета: визначення ринкової (оціночної) вартості об’єкта 

оренди для визначення орендної плати (стартової). Дата оцінки 31.12.2020. 

Термін виконання робіт 5 робочих днів. Вартість робіт 4670,00 грн.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


