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: частина приміщення вестибюлю площею 8,00 кв.м, що знаходиться
на першому поверсі навчального корпусу №1 за адресою: Кіровоградська обл.,
м. Кіровоград, проспект Університетський, 8, та перебуває на балансі Кіровоградського
національного технічного університету.
Найменування балансоутримувача: Кіровоградський національний технічний університет.
Місцезнаходження
об’єкта
оцінки:
Кіровоградська
обл.,
м. Кіровоград,
проспект Університетський, 8.
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: kropyvnytskyi@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
15.02.2017р., тис. грн. – 0,09928.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2017р.
Площа земельної ділянки: 29,0 кв.м.
Місце розташування земельної ділянки: м. Кіровоград, проспект Університетський, 8.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2)
Платник робіт з оцінки: ФОП Карман Лариса Вікторівна (тел. 0990449901).
2. Назва об’єкта оцінки: приміщення гаража площею 50,10 кв.м, що знаходиться за
адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Бойка, 11, та перебуває на балансі
Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта».
Найменування балансоутримувача: Кіровоградська дирекція УДППЗ «Укрпошта».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Бойка, 11
Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (0522) 33-32-38.
Телефакс замовника конкурсу: (0522) 33-24-00.
Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@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, тис. грн. –
дані уточнюються.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2017р.
Площа земельної ділянки: дані уточнюються.
Місце розташування земельної ділянки: м. Світловодськ, вул. Бойка, 11.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2)
Платник робіт з оцінки: ФОП Сапсай Віта Григорівна (тел. 979329705).
3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 20,00 кв.м, що
знаходиться
в
будівлі
за
адресою:
Кіровоградська
обл.,
м. Кропивницький,
вул. Виставочна, 20, та перебуває на балансі Аварійно-рятувального загону спеціального
призначення Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Найменування балансоутримувача: Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення
Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Місцезнаходження
об’єкта
оцінки:
Кіровоградська
обл.,
м. Кропивницький,
вул. Виставочна, 20.
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: kropyvnytskyi@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, тис. грн. –
дані уточнюються.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: дані уточнюються.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2017р.
Площа земельної ділянки: 131,67 кв.м.
Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький, вул. Виставочна, 20.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2)
Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «Пожежно-техногенна
безпека» (тел. 0955427125, Олександр Якович).
4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 34,20 кв.м, що знаходяться на
другому поверсі адмінбудівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький,
вул. Шевченка, 3, та перебувають на балансі Аварійно-рятувального загону спеціального
призначення Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Найменування балансоутримувача: Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення
Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Місцезнаходження
об’єкта
оцінки:
Кіровоградська
обл.,
м. Кропивницький,
вул. Шевченка, 3.
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: kropyvnytskyi@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, тис. грн. –
дані уточнюються.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: дані уточнюються.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2017р.
Площа земельної ділянки: 221,97 кв.м.
Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький, вул. Шевченка, 3.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2)
Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «Пожежно-техногенна
безпека» (тел. 0955427125, Олександр Якович).
Враховуючи вимоги листа Фонду державного майна України від 01.12.2016р. №1036-23450 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у ІІ-ІІІ
кварталах 2016р.» та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт,
повідомляємо, що очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта
нерухомого майна (нежитлові приміщення) складає 2,08 тис.грн.
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 20 березня 2017р. включно.
Конкурси відбудуться у регіональному відділенні ФДМУ по Кіровоградській області
24 березня 2017р. 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» № 20-21(936-937) від 14.03.2016р.

