
Підсумки конкурсів з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які відбулися у 
регіональному відділенні ФДМУ по Кіровоградській області 13 липня 2018 року

Відповідно  до  Положення  про  конкурсний  відбір  суб’єктів  оціночної  діяльності, 
затвердженого  наказом  Фонду  державного  майна  України  від  31.12.2015  № 2075, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу 
Фонду державного майна України від 16.01.2018 №47), переможцями конкурсів з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності визнано:

•  приватне  підприємство «Міжрегіональний  консалтинговий  центр  «ПАРИТЕТ»,  для 
проведення незалежної оцінки майна:

об’єкта  оренди  -  нежитлові  приміщення  адміністративної  будівлі  загальною  площею 
53,50 кв.м, що знаходяться за адресою: Кіровоградська область, смт Устинівка, вул. О.Мазу-
ренка (Леніна), 56, та перебувають на балансі Головного управління Національної поліції в 
Кіровоградській області, з метою укладення договору оренди, вартість робіт – 2 000,00 грн., 
строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;

об’єктів малої приватизації:

-  окреме  майно:  кран  баштовий  КБ-100.3А1,  інв. № 033844,  реєстровий  номер 
5814256.20.ААВАГЕ106,  що  знаходиться  за  адресою:  Кіровоградська  область, 
м. Олександрія,  вул. Заводська, 1,  та  перебуває  на  балансі  приватного  акціонерного 
товариства  «Науково-виробниче  об’єднання  «Етал»,  з  метою  продажу,  вартість  робіт  – 
1 600,00 грн., строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;

-  окреме  майно:  кран  баштовий  КБ-309,  інв. № 031623,  реєстровий  номер 
5814256.20.ААВАГЕ098,  що  знаходиться  за  адресою:  Кіровоградська  область, 
м. Олександрія,  вул. Заводська, 1,  та  перебуває  на  балансі  приватного  акціонерного 
товариства  «Науково-виробниче  об’єднання  «Етал»,  з  метою  продажу,  вартість  робіт  – 
1 600,00 грн., строк виконання робіт з оцінки – 5 днів

•  фізичну особу-підприємця Пєшкову Світлану Володимирівну, для проведення незалежної 
оцінки  об’єкта  малої  приватизації  -  окреме  майно:  будівля  їдальні  загальною  площею 
62,0 кв.м, розташована за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, с. Давидівка, 
вул. Лісова,  5,  та  перебуває  на  балансі  селянського  (фермерського)  господарства 
«Славутич», з метою продажу на аукціоні, вартість робіт – 2 200,00 грн., строк виконання 
робіт з оцінки – 2 дні;

•  товариство  з  обмеженою  відповідальністю  «АН  Експерт»,  для  проведення  незалежної 
оцінки об’єкта малої приватизації - окреме майно: будівля гаражу площею 23,80 кв.м, що 
знаходиться за адресою: Кіровоградська область, смт Онуфріївка, вул. 50 років Жовтня, 17, 
та  перебуває  на  балансі  Управління  Державної  казначейської  служби  України  в 
Онуфріївському районі Кіровоградської області, з метою продажу на аукціоні, вартість робіт 
– 2 490,00 грн., строк виконання робіт з оцінки – 5 днів.


