
До уваги суб’єктів оціночної діяльності на Кіровоградщині!
Відмінено конкурси з відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких буде залучено до 
проведення незалежної оцінки об'єктів оренди:

У зв’язку з набранням чинності Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, 
зареєстрованим  в  Міністерстві  юстиції  України  15.01.2016  за  №  60/28190  (далі  – 
Положення),  конкурси  з  відбору  суб’єктів  оціночної  діяльності,  які  оголошено  згідно  з 
Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної  діяльності,  затвердженим наказом 
Фонду державного майна України від 29.08.2011р. №1270 та зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 19.09.2011р. з №1096/19834, але не проведені до 29.01.2016р. мають бути 
відмінені, а саме:
• конкурси з  відбору суб’єктів  оціночної  діяльності,  які  будуть залучені  для  визначення 
ринкової вартості об’єктів оренди проведені 29.01.2016р. вважати такими, що не відбулися, 
а саме:
- вбудоване нежитлове приміщення площею 65,80 кв.м, що знаходиться на першому поверсі 
одноповерхової  будівлі  гаражу  за  адресою:  Кіровоградська  обл.,  м. Знам’янка, 
вул. Жовтнева, 24, та перебуває на балансі Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта»;
- вбудоване нежитлове приміщення площею 17,50 кв.м, що знаходиться на першому поверсі 
одноповерхової  будівлі  поштового  відділення  за  адресою:  Кіровоградська  обл., 
Добровеличківський  район,  с. Новолутківка,  вул. Поштова, 1,  та  перебуває  на  балансі 
Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта»;
•  конкурси з  відбору суб’єктів  оціночної  діяльності,  які  будуть залучені  для  визначення 
ринкової вартості об’єктів оренди, оголошення щодо проведення яких було опубліковано у 
додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості 
приватизації» від 27.01.2016 № 8 (924) а саме:
-  нежитлові  приміщення  загальною  площею  54,60 кв.м,  що  знаходяться  одноповерховій 
будівлі розташованої за адресою: Кіровоградська обл., смт Олександрівка, вул. Леніна, 84, 
що перебуває на балансі Фінансового управління Олександрівської районної адміністрації;
-  нежитлове  приміщення  площею  10,40 кв.м,  що  знаходиться  на  першому  поверсі 
адміністративної  будівлі  розташованої  за  адресою:  Кіровоградська  обл.,  м. Ульяновка, 
вул. Карла Маркса, 8а, та перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби 
України в Ульяновському районі Кіровоградської області;
•  конкурс  з  відбору  суб’єктів  оціночної  діяльності,  які  будуть  залучені  для  визначення 
ринкової вартості об’єкта оренди - нежитлові приміщення загальною площею 115,50 кв.м, 
що знаходяться на першому та другому поверхах будівлі віварію, розташованої за адресою: 
Кіровоградська  обл.,  м. Світловодськ,  вул. Єгорова, 41,  що  перебуває  на  балансі 
державного  закладу «Кіровоградський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби 
України»,  оголошення  щодо  якого  було  опубліковано  у  додатку  до  «Державного 
інформаційного  бюлетеня  про  приватизацію»  –  газеті  «Відомості  приватизації»  від 
03.02.2016 № 10 (926), відміняються.

Нове оголошення про проведення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для визначення ринкової вартості зазначених вище об’єктів оренди за чинним на даний час 
Положенням  буде  опубліковане  найближчим  часом  у  додатку  до  «Державного 
інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації» та розміщено 
на веб-сайті Фонду державного майна України www.spfu.gov.ua.


