
Підсумки конкурсів з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які відбулися у 
регіональному відділенні ФДМУ по Кіровоградській області 02 червня 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 об’єктів 
оренди визнано:

• фізичну особу-підприємця Пєшкову Світлану Володимирівну по наступним об’єктам:

– частина приміщення холлу площею 33,6 кв.м, що знаходиться на другому 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 
– 2 000,00 грн., строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;

-  нежитлове  приміщення  площею  12,10 кв.м,  що  знаходиться  на  другому  поверсі 
адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., смт Онуфріївна, вул. Гагаріна, 1а, 
та  перебуває  на  балансі  Управління  Державної  казначейської  служби  України  в 
Онуфріївському  районі  Кіровоградської  області,  вартість  робіт  –  1 800,00 грн.,  строк 
виконання робіт з оцінки – 2 дні.;

• приватне підприємство «Міжрегіональний консалтинговий центр «ПАРИТЕТ» по наступним 
об’єктам:

- склад паливно-мастильних матеріалів ємністю 700куб.м, насосну станцію площею 61,2 кв.м 
та  два  резервуари  для  води  ємністю по  50  куб.м  кожний,  що  знаходяться  за  адресою: 
Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), проспект Інженерів, 2, та перебувають 
на  балансі  державного  підприємства  «Комбінат  хлібопродуктів  №2»,  вартість  робіт  – 
3 616,00 грн., строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;

- приміщення гаражу на 5 автомобілів загальною площею 228,70 кв.м та приміщення гаражу 
на  7  автомобілів  загальною площею 292,8 кв.м,  що  знаходяться  в  окремо  розташованій 
будівлі  за  адресою:  Кіровоградська  обл.,  Маловисківський  район,  с. Велика  Виска, 
вул. Центральна (Леніна), 74, яка у процесі приватизації не увійшла до статутного капіталу 
ПАТ «Укртелеком», але залишилась на його балансі (філія спеціалізованого електрозв’язку 
ПАТ «Укртелеком»), вартість робіт – 3 617,00 грн., строк виконання робіт з оцінки – 5 днів.


