До уваги суб’єктів оціночної діяльності на Кіровоградщині!
Оголошено конкурси з відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких буде залучено
до проведення незалежної оцінки об'єктів оренди:
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 98,65 кв.м, що знаходяться на
першому поверсі будівлі поштового зв’язку, розташованої за адресою: Кіровоградська обл.,
м. Долинська, вул. Соборності України, 39, що перебуває на балансі Кіровоградської
дирекції УДППЗ «Укрпошта».
Найменування балансоутримувача: Кіровоградська дирекція УДППЗ «Укрпошта».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Соборності
України, 39.
Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (0522) 33-32-38.
Телефакс замовника конкурсу: (0522) 33-24-00.
Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком,
шт.: 1 об’єкт.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на
18.03.2016р., тис. грн: 25,88711.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: інформація відсутня.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2016р.
Площа земельної ділянки: 98,65 кв.м.
Місце розташування земельної ділянки: м. Долинська, вул. Соборності України, 39.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2)
Платник робіт з оцінки: фізична особа-підприємець Гетьман Микола Миколайович..
2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 12,00 кв.м, що
знаходиться на першому поверсі адміністративної будівлі, розташованої за адресою:
Кіровоградська обл., смт Онуфріївка, вул. Гагаріна, 1, що перебуває на балансі Управління
Державної казначейської служби України у Онуфріївському районі.
Найменування балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби України у
Онуфріївському районі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., смт Онуфріївка, вул. Гагаріна, 1.
Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (0522) 33-32-38.
Телефакс замовника конкурсу: (0522) 33-24-00.
Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком,
шт.: 1 об’єкт.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на
01.03.2016р., тис. грн: дані уточнюються .
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2016р.
Площа земельної ділянки: 36,67 кв.м.
Місце розташування земельної ділянки: смт Онуфріївка, вул. Гагаріна, 1.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2)
Платник робіт з оцінки: приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Провідна».
3. Назва об’єктів оцінки:
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Шарнірно-панельне риштування, реєстровий
№ 5814256.20.ААВАГЕ087
Шарнірно-панельне риштування, реєстровий
№ 5814256.20.ААВАГЕ088
Шарнірно-панельне риштування, реєстровий
№ 5814256.20.ААВАГЕ089
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Шарнірно-панельне риштування, реєстровий
№ 5814256.20.ААВАГЕ090
Машина для шліфування дерев’яних підлог
СО-155, реєстровий №5814256.20.ААВАГЕ115
Машина мозаїчно-шліфувальна СО-111, реєстровий №5814256.20.ААВАГЕ116
Установка СО 169, реєстровий
№5814256.20.ААВАГЕ117
Малярний агрегат СО-154, реєстровий
№5814256.20.ААВАГЕ118
Малярна станція СО, реєстровий
№5814256.20.ААВАГЕ119
Вентилятор 74-70-86-У 4-5, реєстровий
№5814256.20.ААВАГЕ120
Вентилятор ВУ-4-75, реєстровий
№5814256.20.ААВАГЕ121
Машина для приготування та подавання
жорстких розчинів, реєстровий
№5814256.20.ААВАГЕ086
Установка свердлування отворів в залізобетоні ИЭ1806, реєстровий №5814256.20.ААВАГЕ107
Естакада для циклону Ц-1050 та оборника,
реєстровий №5814256.20.ААВАГЕ091
Верстат для обробки деревних матеріалів
«Лучеса» УОДМ-1, реєстровий
№5814256.20.ААВАГЕ094
Трансформатор зварювальний ДТМ-401, реєстровий №5814256.20.ААВАГЕ097
Верстат кругло пильний, реєстровий
№5814256.20.ААВАГЕ084
Верстат довбальний, реєстровий
№5814256.20.ААВАГЕ085
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Найменування балансоутримувача: приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче
об’єднання «Етал».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія,
вул. Заводська, 1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його
приватизації шляхрм продажу на аукціоні.
Телефон замовника конкурсу: (0522) 33-32-38.
Телефакс замовника конкурсу: (0522) 33-24-00.
Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком,
шт.: 18 об’єктів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2016р.
Площа земельної ділянки: -.
Місце розташування земельної ділянки: м. Олександрія, вул. Заводська, 1.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2)
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Кіровоградській області.
Конкурсну документацію слід подавати до регіонального відділення ФДМУ по
Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімната 801 до
17 годин 15 хвилин 11 квітня 2016р. включно.
Конкурси відбудуться у регіональному відділенні ФДМУ по Кіровоградській області
15 квітня 2016р. о 8 годин 30 хвилин за адресою: 25009, м. Кіровоград,
вул. Глинки, 2, кім. 708.
Телефон для довідок: (0522) 332-338 Більш детальна інформація надрукована у
додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті
«Відомості приватизації» № 25(941) від 28.03.2016р.

