
Підсумки конкурсів з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які відбулися у 
регіональному відділенні ФДМУ по Кіровоградській області 19 серпня 2016 року

Відповідно  до  Положення  про  конкурсний  відбір  суб’єктів  оціночної  діяльності, 
затвердженого  наказом  Фонду  державного  майна  України  від  31.12.2015р.  № 2075, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016р. за № 60/28190, переможцями 
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, для проведення незалежної оцінки об’єктів 
визнано:

• приватне підприємство «Міжрегіональний консалтинговий центр «ПАРИТЕТ» по об’єктам 
приватизації:
-  будівля  пташника  загальною  площею  263,7 кв.м  (разом  із  земельною  ділянкою),  що 
знаходиться  за  адресою:  Кіровоградська  обл.,  Добровеличківський  район,  с. Липняжка, 
вул. Цукровий  завод,  та  перебуває  на  балансі  товариства  з  обмеженою відповідальністю 
«Виробничо-будівельна  компанія  «ІВВ  І΄С  Україна»,  вартість  робіт  –  4800 грн.,  строк 
виконання робіт з оцінки – 5 днів;
- комплекс будівель, споруд та обладнання (разом із земельною ділянкою) у складі: штаб-
прохідна (літ.  АА1) 182,7 кв.м; склад-сховище (літ. Н) площею 839,1кв.м; сховище (літ. П) 
площею 878,7кв.м, сховище (літ. С) площею 873,2кв.м; трансформаторна підстанція (літ. Б); 
навіс (літ. В); вбиральня (літ. Г); поріб (літ. Дд); склад (літ. Е); гараж (літ. Ж); підсобне (літ. 
З); прибудова (літ. з); прибудова (літ. з1); вхід до підвалу (літ. К); вхід до підвалу (літ. Л); 
підсобне (літ. М); котельня (літ. О); підсобне (літ. Т); підсобне (літ. У); естакада, 1; підвал 
(літ. К1); підвал (літ. Л1); ганок, кр; ганок, кр1; ганок, кр2; ганок, кр3; ганок, кр4; ганок, 
кр5; ганок, кр6; ворота, №; ворота, №1; ворота, №2; ворота, №3; огорожа, №4; повітряна 
лінія електропередач напругою 1000В; котел КЧ-1, що знаходиться за адресою: Кіровоград-
ська обл., Кіровоградський район, с. Грузьке, вул. Маловисківське шосе, 2, та перебуває на 
балансі Кіровоградської районної державної адміністрації, вартість робіт – 14500 грн., строк 
виконання робіт з оцінки – 5 днів.

• товариство з обмеженою відповідальністю «Експертне Бюро» по об’єктам оренди:
- частина нежитлового приміщення площею 2,0 кв.м, що розташована на першому поверсі 
адміністративного  корпусу  Смолінської  шахти  за  адресою:  Кіровоградська  обл., 
Маловисківський  р-н,  смт Смоліне,  та  перебуває  на  балансі  державного  підприємства 
«Східний  гірничо-збагачувальний  комбінат»,  вартість  робіт  –  1500 грн.,  строк  виконання 
робіт з оцінки – 5 днів;
- частина нежитлового приміщення площею 5,48 кв.м, що розташована у будівлі тимчасового 
побутового комбінату на 288 місць Новокостянтинівської шахти за адресою: Кіровоградська 
обл.,  Маловисківський  р-н,  с. Олексіївка,  вул. Шахтарська, 1,  та  перебуває  на  балансі 
державного  підприємства  «Східний  гірничо-збагачувальний  комбінат»,  вартість  робіт  – 
1500 грн., строк виконання робіт з оцінки – 5 днів.

• фізичну особу-підприємця Пєшкову Світлану Володимирівну по об’єктам оренди:
- вбудоване нежитлове приміщення площею 32,30 кв.м, що знаходиться на першому поверсі 
будівлі поштового зв’язку за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, смт Власівка, 
вул. Молодіжна, 15а,  та  перебувають  на  балансі  Кіровоградської  дирекції  УДППЗ 
«Укрпошта», вартість робіт – 1600 грн., строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;
-  нежитлове приміщення площею 16,80 кв.м,  що знаходиться у будівлі  медико-санітарної 
частини  за  адресою:  Кіровоградська  обл.,  м. Кіровоград,  вул. Короленка, 22,  та 
перебувають  на  балансі  Кіровоградської  льотної  академії  Національного  авіаційного 
університету, вартість робіт – 1600 грн., строк виконання робіт з оцінки – 2 дні.

•  товариство  з  обмеженою  відповідальністю  «Кіровоградський  аукціонний  центр»  по 
об’єктам оренди:
-  частина  приміщень  кухонного  блоку  площею  71,25 кв.м,  що  знаходиться  на  першому 
поверсі  навчального  корпусу  №2  за  адресою:  Кіровоградська  обл.,  м. Світловодськ, 
вул. Єгорова, 19,  та  перебуває  на  балансі  Кіровоградського  національного  технічного 
університету, вартість робіт – 1700 грн., строк виконання робіт з оцінки – 3 дні;
- частина тамбуру головного входу площею 2,0 кв.м, що знаходиться на першому поверсі 
учбового корпусу №1 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Короленка, 20, 
та  перебувають  на  балансі  Кіровоградської  льотної  академії  Національного  авіаційного 
університету, вартість робіт – 1200 грн., строк виконання робіт з оцінки – 3 дні.


