
Підсумки конкурсів з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які відбулися у 
регіональному відділенні ФДМУ по Кіровоградській області 03 червня 2016 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 
визнано:

• фізичну особу-підприємця Ярюхіну Зою Дмитрівну по об’єктам оренди:
- нежитлові приміщення одноповерхової адміністративної будівлі в цілому площею 241,4 
кв.м, розташованої за адресою: Кіровоградська обл., Долинський р-н, с. Веселі Боковеньки, 
вул. Алея Давидова, 2, що перебуває на балансі Дослідно-селекційного дендрологічного 
лісового центру «Веселі Боковеньки», вартість робіт – 3000 грн., строк виконання робіт з 
оцінки – 5 днів;
- нежитлові приміщення загальною площею 16,6 кв.м, що знаходяться на першому поверсі 
адміністративної будівлі розташованої за адресою: Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка, 
вул. Леніна, 43, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби 
України в Новоукраїнському районі Кіровоградської області, вартість робіт – 2000 грн., строк 
виконання робіт з оцінки – 5 днів.

• фізичну особу-підприємеця Пєшкову Світлану Володимирівну по об’єктам оренди:

- частина бетонного майданчика площею 14,0 кв.м, частина майданчика димової труби 
котельні Інгульської шахти площею 3,0 кв.м, що знаходяться за адресою: Кіровоградська 
обл., Кіровоградський р-н, с. Неопалимівка, та перебуває на балансі державного 
підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», вартість робіт – 1500 грн., строк 
виконання робіт з оцінки – 2 дні;

- нежитлові приміщення двох класів загальною площею 73,4 кв.м, що знаходяться в 
цокольному поверсі семиповерхової будівлі навчального корпусу № 4 за адресою: м. 
Кіровоград, вул. Шевченка, 1, та перебуває на балансі Кіровоградського педагогічного 
університету ім. В.Винниченка, вартість робіт – 1500 грн., строк виконання робіт з оцінки – 
2 дні;

- приміщення кабінетів та учбових аудиторій загальною площею 152,8 кв.м, що знаходяться 
на другому, третьому та п’ятому поверхах п’ятиповерхової будівлі навчального корпусу №5 
за адресою: м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1, та перебуває на балансі Кіровоградського 
педагогічного університету ім. В.Винниченка, вартість робіт – 1500 грн., строк виконання 
робіт з оцінки – 2 дні;

- приміщення аудиторій загальною площею 61,6 кв.м, що знаходяться на п’ятому поверсі 
п’ятиповерхової будівлі навчального корпусу №5 за адресою: м. Кіровоград, вул. Шевченка, 
1, та перебуває на балансі Кіровоградського педагогічного університету ім. В.Винниченка, 
вартість робіт – 1500 грн., строк виконання робіт з оцінки – 2 дні.

• приватне підприємство «Міжрегіональний консалтинговий центр «ПАРИТЕТ» по об’єкту 
оренди - нежитлові приміщення загальною площею 757,3 кв.м, що знаходяться на першому 
та другому поверхах будівлі за адресою: м. Кіровоград, вул. Жовтневої революції, 14, та 
перебувають на балансі Кіровоградського державного будинку художньої та технічної 
творчості, вартість робіт – 2800 грн., строк виконання робіт з оцінки – 5 днів.

• товариство з обмеженою відповідальністю «Кіровоградський аукціонний центр» по 
об’єктам оренди: 
- частина приміщення площею 1,0 кв.м, що знаходиться на першому  поверсі гуртожитку №2 
за адресою: м. Кіровоград, вул. Добровольського, 10, та перебуває на балансі 
Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету, вартість робіт – 
800 грн., строк виконання робіт з оцінки – 3 дні;
- частина приміщення площею 1,0 кв.м, що знаходиться на першому  поверсі гуртожитку №3 
за адресою: м. Кіровоград, вул. Добровольського, 4, та перебуває на балансі 
Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету, вартість робіт – 
800 грн., строк виконання робіт з оцінки – 3 дні;
- нежитлове приміщення площею 80,2 кв.м, що знаходиться у підвальному приміщенні 
адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. 6-го 
Грудня, 25, та перебуває на балансі Управління поліції охорони в Кіровоградській області, 
вартість робіт – 1600 грн., строк виконання робіт з оцінки – 3 дні.



• товариство з обмеженою відповідальністю «Експертне Бюро» по об’єктам оренди:
- частина нежитлового приміщення площею 2,0 кв.м, що розташоване на першому поверсі 
адміністративного корпусу Смолінської шахти за адресою: Кіровоградська обл., 
Маловисківський р-н, смт Смоліне, та перебуває на балансі державного підприємства 
«Східний гірничо-збагачувальний комбінат», вартість робіт – 1500 грн., строк виконання 
робіт з оцінки – 5 днів;
- частина нежитлового приміщення площею 2,0 кв.м, що розташоване на першому поверсі 
адміністративного корпусу Смолінської шахти за адресою: Кіровоградська обл., 
Маловисківський р-н, с. Олексіївка, вул. Шахтарська, 1, та перебуває на балансі державного 
підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», вартість робіт – 1500 грн., строк 
виконання робіт з оцінки – 5 днів;
- частина нежитлового приміщення площею 2,0 кв.м, що розташоване в споруді прохідної 
«огорожа Ш,Ю» Інгульської шахти за адресою: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, 
с. Неопалимівка, та перебуває на балансі державного підприємства «Східний гірничо-
збагачувальний комбінат», вартість робіт – 1300 грн., строк виконання робіт з оцінки – 
5 днів;
- частина нежитлового приміщення площею 2,0 кв.м, що розташоване в споруді прохідної 
«огорожа Ш,Ю» Інгульської шахти за адресою: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, 
с. Неопалимівка, та перебуває на балансі державного підприємства «Східний гірничо-
збагачувальний комбінат», вартість робіт – 1300 грн., строк виконання робіт з оцінки – 
5 днів.


