
Підсумки конкурсів з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які відбулися у 
регіональному відділенні ФДМУ по Кіровоградській області 13 січня 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 
визнано:

• фізичну особу-підприємця Ярюхіну Зою Дмитрівну по наступним об’єктам оренди:
- частина приміщення площею 2,0 кв.м, що знаходиться на першому поверсі будівлі вузла 
поштового  зв’язку  за  адресою:  Кіровоградська  обл.,  м. Кіровоград,  вул. Гоголя, 72,  та 
перебуває  на  балансі  Кіровоградської  дирекції  УДППЗ  «Укрпошта»,  вартість  робіт  – 
1 500,00 грн., строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
-  окремо  розташована  господарська  будівля  площею  70,20 кв.м,  що  знаходиться  за 
адресою: Кіровоградська обл.,  м. Кіровоград,  вул. Маршала Конєва, 6/5,  та перебуває на 
балансі державного навчального закладу «Кіровоградське вище професійне училище №4», 
вартість робіт – 2 200,00 грн., строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
-  частина  приміщення  коридору  площею 4,50 кв.м,  що  знаходиться  на  першому поверсі 
учбового корпусу №1 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1, та 
перебуває  на  балансі  Кіровоградського  державного  педагогічного  університету 
ім. В.Винниченка, вартість робіт – 1 500,00 грн., строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
- частина вбудованого приміщення площею 2,0 кв.м, що знаходиться на першому поверсі 
учбового  корпусу  за  адресою:  Кіровоградська  обл.,  м. Кіровоград, 
проспект Університетський, 8,  та  перебуває  на  балансі  Кіровоградського  національного 
технічного університету, вартість робіт – 1 500,00 грн.,  строк виконання робіт  з оцінки – 
5 днів;

• приватне підприємство «Міжрегіональний консалтинговий центр «ПАРИТЕТ» по наступним 
об’єктам оренди:
- нежитлове приміщення площею 17,50 кв.м, що знаходиться за адресою: Кіровоградська 
обл.,  Добровеличківський  район,  м. Помічна,  вул. Осипенка, 2,  та  перебуває  на  балансі 
Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта», вартість робіт – 2 071,00 грн., строк виконання 
робіт з оцінки – 5 днів;
- частина нежитлового приміщення площею 12,0 кв.м, що знаходиться на першому поверсі 
адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., смт Онуфріївка, вул. Гагаріна, 1а, 
та  перебуває  на  балансі  Управління  Державної  казначейської  служби  Україні  в 
Онуфріївському  районі  Кіровоградської  області,  вартість  робіт  –  2012,00 грн.,  строк 
виконання робіт з оцінки – 5 днів;
-  нежитлові  приміщення  площею 67,70 кв.м,  що  знаходяться  на  другому  поверсі  будівлі 
відділення  поштового  зв’язку  за  адресою:  Кіровоградська  обл.,  м. Світловодськ, 
вул. Бойка, 11,  та  перебувають  на  балансі  Кіровоградської  дирекції  УДППЗ  «Укрпошта», 
вартість робіт – 2071,00 грн., строк виконання робіт з оцінки – 5 днів.


