
Підсумки конкурсів з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які відбулися у 
регіональному відділенні ФДМУ по Кіровоградській області 14 рудня 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:

●  фізичну  особу-підприємця  Пєшкову  Світлану  Володимирівну,  для  проведення  незалежної 
оцінки об’єктів оренди:

- нежитлове приміщення площею 8,90 кв.м, що знаходиться у будівлі адміністрації авіаційно-
технічної  бази  за  адресою:  Кіровоградська  область,  м. Кропивницький  (Кіровоград), 
вул. Добровольського, 1, та перебуває на балансі Льотної академії національного авіаційного 
університету, з метою продовження дії договору оренди, вартість робіт – 1 800,00 грн., строк 
виконання робіт з оцінки – 2 дні;

-  нежитлові  приміщення  загальною площею 21,0 кв.м,  що  знаходяться  на  першому поверсі 
адміністративної  будівлі  за  адресою:  Кіровоградська  область,  смт Голованівськ, 
вул. Соборна, 44б,  та  перебувають  на  балансі  Управління  Державної  казначейської  служби 
України в Голованівському районі, з метою продовження дії договору оренди, вартість робіт – 
1 800,00 грн., строк виконання робіт з оцінки – 2 дні.

● приватне підприємство «Міжрегіональний консалтинговий центр «ПАРИТЕТ», для проведення 
незалежної оцінки об’єктів оренди:

- нежитлові  приміщення загальною площею 45,00 кв.м,  що знаходяться на першому поверсі 
адміністративної  будівлі  за  адресою:  Кіровоградська  область,  м. Світловодськ,  вул. Михайла 
Грушевського, 7,  та  перебувають  на  балансі  Управління  поліції  охорони  в  Кіровоградській 
області, з метою укладення договору оренди, вартість робіт – 1 990,00 грн., строк виконання 
робіт з оцінки – 2 дні;

- частина приміщення їдальні площею 48,20 кв.м, що знаходиться за адресою: Кіровоградська 
область, м. Олександрія, вул. Діброви, 85, та перебуває на балансі Олександрійського коледжу 
Білоцерківського національного аграрного університету, з метою укладення договору оренди, 
вартість робіт – 1 990,00 грн., строк виконання робіт з оцінки – 2 дні.

● фізичну особу-підприємця Лукіну Лілію Сергіївну, для проведення незалежної оцінки об’єкта 
оренди  -  нежитлове  приміщення  площею  28,90 кв.м,  що  знаходиться  на  другому  поверсі 
стаціонарного  корпусу  за  адресою:  Кіровоградська  область,  м. Кропивницький  (Кіровоград), 
вул. Салганні Піски, 14, та перебуває на балансі державного закладу «Спеціалізована медико-
санітарна частина №19 МОЗ України», з метою продовження дії договору оренди, вартість робіт 
– 1 800,00 грн., строк виконання робіт з оцінки – 5 днів.

● фізичну особу-підприємця Спіцина Ігоря Анатолійовича, для проведення незалежної оцінки 
об’єкта  оренди  -  майданчик  з  покриттям  площею  15,00 кв.м,  що  знаходиться  за  адресою: 
Кіровоградська  область,  м. Олександрія,  вул. Діброви, 85,  та  перебуває  на  балансі 
Олександрійського  коледжу Білоцерківського  національного аграрного університету,  з  метою 
укладення договору оренди, вартість робіт – 2 000,00 грн., строк виконання робіт з оцінки – 
5 днів.


