Підсумки конкурсів з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які відбулися у
регіональному відділенні ФДМУ по Кіровоградській області 01 вересня 2017 року
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015р. № 2075,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016р. за № 60/28190, переможцями
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, для проведення незалежної оцінки майна
визнано:
• товариство з обмеженою відповідальністю «АН Експерт» по наступним об’єктам оренди:
- вбудоване нежитлове приміщення площею 17,40 кв.м, що знаходиться на четвертому
поверсі будівлі поліклініки за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград),
вул. Волкова, 3, та перебуває на балансі державної установи «Територіальне медичне
об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Кіровоградській області», вартість робіт
– 1 950,00 грн., строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;
- частина підвального нежитлового приміщення площею 72,6 кв.м, що знаходиться за
адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Вокзальна (Жовтневої
революції), 14, та перебуває на балансі Центральноукраїнського державного будинку
художньої та технічної творчості, вартість робіт – 1 950,00 грн., строк виконання робіт з
оцінки – 2 дні.
• приватне підприємство «Міжрегіональний консалтинговий центр «ПАРИТЕТ» по об’єкту
приватизації - комплекс будівель, споруд та обладнання (разом із земельною ділянкою) у
складі: штаб-прохідна (літ. АА1) 182,7 кв.м; склад-сховище (літ. Н) площею 839,1кв.м;
сховище (літ. П) площею 878,7кв.м, сховище (літ. С) площею 873,2кв.м; трансформаторна
підстанція (літ. Б); навіс (літ. В); вбиральня (літ. Г); поріб (літ. Дд); склад (літ. Е); гараж
(літ. Ж); підсобне (літ. З); прибудова (літ. з); прибудова (літ. з1); вхід до підвалу (літ. К);
вхід до підвалу (літ. Л); підсобне (літ. М); котельня (літ. О); підсобне (літ. Т); підсобне (літ.
У); естакада, 1; підвал (літ. К1); підвал (літ. Л1); ганок, кр; ганок, кр1; ганок, кр2; ганок,
кр3; ганок, кр4; ганок, кр5; ганок, кр6; ворота, №; ворота, №1; ворота, №2; ворота, №3;
огорожа, №4; повітряна лінія електропередач напругою 1000В; котел КЧ-1, що знаходиться
за адресою: Кіровоградська обл., Кіровоградський район, с. Грузьке, вул. Маловисківське
шосе, 2, вартість робіт – 14 031,00 грн., строк виконання робіт з оцінки – 5 днів.

