
Підсумки конкурсів з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які відбулися у 
регіональному відділенні ФДМУ по Кіровоградській області 18 січня 2019 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 Таран Олену Анатоліївну,  для проведення незалежної оцінки 
об’єкта оренди – нежитлові приміщення загальною площею 118,80 кв.м, що знаходяться на 
першому поверсі  гуртожитку №3 за  адресою:  Кіровоградська  область,  м. Кропивницький 
(Кіровоград),  проспект Університетський, 8,  та  перебувають  на  балансі 
Центральноукраїнського  національного  технічного  університету,  з  метою  розрахунку 
орендної плати, вартість робіт – 1 970,00 грн., строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;

● фізичну  особу-підприємця  Лукіну  Лілію  Сергіївну,  для  проведення  незалежної  оцінки 
об’єкта оренди - частина нежитлового приміщення площею 12,40 кв.м, що знаходиться у 
фойє  першого  поверху  будівлі  навчального  корпусу  №4  за  адресою:  Кіровоградська 
область,  м. Кропивницький  (Кіровоград),  вул. Шевченка, 1,  та  перебуває  на  балансі 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка, з метою 
розрахунку орендної плати, вартість робіт – 1 900,00 грн., строк виконання робіт з оцінки – 
5 днів;

● товариство  з  обмеженою  відповідальністю  «Кіровоградський  аукціонний  центр»,  для 
проведення незалежної оцінки об’єкта оренди - нежитлові приміщення (гараж на 2 бокси) 
загальною  площею  63,80 кв.м,  що  знаходяться  за  адресою:  Кіровоградська  область, 
Добровеличківський  район,  м. Помічна  вул. Перемоги, 87-г,  та  перебувають  на  балансі 
державної установи «Кіровоградський обласний лабораторний центр Міністерства охорони 
здоров’я України», з метою розрахунку орендної плати, вартість робіт – 1 995,00 грн., строк 
виконання робіт з оцінки – 3 дні;

● фізичну особу-підприємця Пєшкову Світлану Володимирівну, для проведення незалежної 
оцінки об’єкта оренди - частина нежитлового приміщення площею 2,00 кв.м, що знаходиться 
на  першому  поверсі  адміністративної  будівлі  за  адресою:  Кіровоградська  область, 
м. Кропивницький  (Кіровоград),  вул. Бєляєва, 17,  та  перебуває  на  балансі  Головного 
управління  Національної  поліції  в  Кіровоградській  області,  з  метою розрахунку  орендної 
плати, вартість робіт – 1 800,00 грн., строк виконання робіт з оцінки – 2 дні.


