
Підсумки конкурсів з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які відбулися у 
регіональному відділенні ФДМУ по Кіровоградській області 16 лютого 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,  переможцями 
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, для проведення незалежної оцінки об’єктів 
оренди визнано:

•товариство  з  обмеженою відповідальністю «АН  Експерт»  по  об’єкту  оренди  -  нежитлові 
приміщення  загальною  площею  181,62 кв.м,  а  саме:  адміністративної  будівлі  площею 
102,1 кв.м, будівлі гаражу площею 36,4 кв.м, господарської будівлі площею 43,12 кв.м, що 
знаходяться за адресою: Кіровоградська обл., смт Компаніївка, вул. Вишнева (Калініна), 10, 
та перебувають на балансі Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській 
області, вартість робіт – 2 350,00 грн., строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;

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

- частина нежитлового приміщення площею 1,0 кв.м, що знаходиться на першому поверсі 
адмінбудівлі  за  адресою:  Кіровоградська  обл.,  м. Кропивницький  (Кіровоград), 
вул. Пашутінська, 1,  та  перебуває  на  балансі  Управління  Державної  служби  України  з 
надзвичайних  ситуацій  у  Кіровоградській  області,  вартість  робіт  –  2 348,00 грн.,  строк 
виконання робіт з оцінки – 5 днів;

-  нежитлове  приміщення  площею11,91 кв.м,  що  знаходиться  на  першому  поверсі 
адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), 
вул. Євгена  Маланюка, 3,  та  перебуває  на  балансі  державної  організації  «Комбінат 
«Трикутник», вартість робіт – 2 348,00 грн., строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;

-  частина  бетонного  замощення  площею  61,99 кв.м,  що  знаходиться  за  адресою: 
Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Московська, 210, та перебуває на 
балансі Кіровоградського міжрайонного управління водного господарства, вартість робіт – 
2 348,00 грн., строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;

•  товариство  з  обмеженою  відповідальністю  «Кіровоградський  аукціонний  центр»  по 
об’єктам оренди:

-  частина  приміщення  площею 2,00 кв.м,  що  знаходиться  на  технічному  поверсі  будівлі 
гуртожитку  №1  за  адресою:  Кіровоградська  обл.,  м. Кропивницький  (Кіровоград), 
Студентський бульвар, 19, та перебуває на балансі Центральноукраїнського національного 
технічного університету, вартість робіт – 1 950,00 грн.,  строк виконання робіт  з оцінки – 
2 дні;

-  частина  приміщення  площею 2,00 кв.м,  що  знаходиться  на  технічному  поверсі  будівлі 
гуртожитку  №4  за  адресою:  Кіровоградська  обл.,  м. Кропивницький  (Кіровоград), 
вул. Полтавська, 37,  та  перебуває  на  балансі  Центральноукраїнського  національного 
технічного університету, вартість робіт – 1 950,00 грн.,  строк виконання робіт  з оцінки – 
2 дні;

-  частина  приміщення  площею 2,00 кв.м,  що  знаходиться  на  технічному  поверсі  будівлі 
гуртожитку  №3  за  адресою:  Кіровоградська  обл.,  м. Кропивницький  (Кіровоград), 
вул. Полтавська, 35,  та  перебуває  на  балансі  Центральноукраїнського  національного 
технічного університету, вартість робіт – 1 950,00 грн.,  строк виконання робіт  з оцінки – 
2 дні.


