
Підсумки конкурсів з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які відбулися у 
регіональному відділенні ФДМУ по Кіровоградській області 16 березня 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  «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  державного 
педагогічного університету ім. Володимира Винниченка, вартість робіт – 1 850,00 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  державного 
педагогічного університету ім. Володимира Винниченка, вартість робіт – 1 850,00 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  державного 
педагогічного університету ім. Володимира Винниченка, вартість робіт – 1 850,00 грн., строк 
виконання робіт з оцінки – 2 дні;

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

-  нежитлове  приміщення  площею  11,20 кв.м,  що  знаходиться  на  другому  поверсі 
адміністративної  будівлі  за адресою: Кіровоградська обл.,  м. Благовіщенське,  вул. Ореста 
Гуменюка, 8а, та перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України 
у  Благовіщенському районі  Кіровоградської  області,  вартість  робіт  –  2 230,00 грн.,  строк 
виконання робіт з оцінки – 5 днів;

- нежитлові приміщення загальною площею 153,00 кв.м, що знаходяться на другому поверсі 
адміністративної  будівлі  за  адресою:  Кіровоградська  обл.,  смт Голованівськ, 
вул. Соборна, 44б, та перебувають на балансі Управління Державної казначейської служби 
України у Голованівському районі  Кіровоградської  області,  вартість робіт  – 2 230,00 грн., 
строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;

- нежитлові приміщення загальною площею 122,90 кв.м, що знаходяться на першому поверсі 
адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Леніна, 33, 
та  перебувають  на  балансі  Головного  управління  статистики  у  Кіровоградській  області, 
вартість робіт – 2 230,00 грн., строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;

- нежитлові приміщення загальною площею 250,90 кв.м, що знаходяться на першому поверсі 
адміністративної  будівлі  за  адресою:  Кіровоградська  обл.,  м. Гайворон, 
пров. Вокзальний, 14б,  та  перебувають на  балансі  державної  установи  «Кіровоградський 
обласний  лабораторний  центр  Міністерства  охорони  здоров’я  України»,  вартість  робіт  – 
2 230,00 грн., строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;

-  нежитлові  приміщення загальною площею 395,00 кв.м,  що знаходяться  на  першому та 
другому поверхах адміністративної будівлі  головного корпусу за адресою: Кіровоградська 
обл.,  м. Олександрія,  вул. Софіївська, 41,  та перебувають на балансі  державної  установи 
«Кіровоградський  обласний лабораторний центр Міністерства  охорони здоров’я  України», 
вартість робіт – 2 230,00 грн., строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;

- нежитлові приміщення загальною площею 31,80 кв.м, що знаходяться на першому поверсі 
будівлі  за  адресою:  Кіровоградська  обл.,  м. Кропивницький  (Кіровоград), 
вул. Вокзальна, 14, та перебувають на балансі Центральноукраїнського державного будинку 
художньої  та технічної  творчості,  вартість робіт  – 2 230,00 грн.,  строк виконання робіт  з 
оцінки – 5 днів;

-  частина  даху  адміністративної  будівлі  площею 9,13 кв.м,  що  знаходиться  за  адресою: 
Кіровоградська  обл.,  м. Кропивницький  (Кіровоград),  вул. Глинки, 2,  та  перебуває  на 
балансі  Державної фіскальної служби України (в оперативному управління (користуванні) 
Кропивницької  об’єднаної  державної  податкової  інспекції,  вартість  робіт  –  2 230,00 грн., 
строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;



-  нежитлові  приміщення  загальною  площею  197,90 кв.м,  що  знаходяться  у  підвальному 
приміщенні  будівлі  за  адресою:  Кіровоградська  обл.,  м. Кропивницький  (Кіровоград), 
вул. Вокзальна, 14, та перебувають на балансі Центральноукраїнського державного будинку 
художньої  та технічної  творчості,  вартість робіт  – 2 230,00 грн.,  строк виконання робіт  з 
оцінки – 5 днів;

- вбудоване нежитлове приміщення площею 55,30 кв.м, що знаходиться на першому поверсі 
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 – 2 230,00 грн., строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;

-  вбудовані  нежитлові  приміщення  загальною  площею  63,00 кв.м,  що  знаходяться  на 
другому та четвертому поверхах адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., 
м. Олександрія, вул. 6-го Грудня, 25, та перебувають на балансі Управління поліції охорони 
в Кіровоградській області, вартість робіт – 2 230,00 грн., строк виконання робіт з оцінки – 
5 днів;

-  частина споруди  «ВЛ-150кВ Кварцит-Мусіївка  на  дільницях  Тимково-Мусіївка,  Кварцит-
Тимково», що знаходиться: за межами населених пунктів Долинського району на територіях 
Маловодянської, Першотравневої сільських рад та Долинської міської ради Кіровоградської 
області, та перебуває на балансі державного підприємства «Дирекція Криворізького гірничо-
збагачувального комбінату окислених руд», вартість робіт – 8 420,00 грн., строк виконання 
робіт з оцінки – 5 днів;

•  фізичну  особу-підприємця  Таран  Олену  Анатоліївну  по  об’єкту  оренди  -  нежитлові 
приміщення  адмінбудівлі  (літ.  А)  загальною  площею  141,26 кв.м,  нежитлові  приміщення 
котельні  (літ.  В)  площею  11,4 кв.м,  що  знаходяться  за  адресою:  Кіровоградська  обл., 
Добровеличківський  район,  м. Помічна,  вул. Гагаріна, 65б,  та  перебувають  на  балансі 
Головного  управління  Національної  поліції  в  Кіровоградській  області,  вартість  робіт  – 
3 690,00 грн., строк виконання робіт з оцінки – 5 днів.


