
Підсумки конкурсів з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які відбулися у 
регіональному відділенні ФДМУ по Кіровоградській області 21 квітня 2017 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 
оренди визнано:

•  фізичну  особу-підприємця  Пєшкову  Світлану  Володимирівну  по  об’єкту  –  нежитлове 
приміщення площею 27,00 кв.м, що знаходиться на першому поверсі адміністративної будівлі 
за  адресою:  Кіровоградська  обл.,  смт Новгородка,  вул. Криворізька  (Кірова), 10,  та 
перебуває на балансі Державної фіскальної служби України та в оперативному управлінні 
(користуванні) Кропивницької ОДПІ, вартість робіт – 2 000,00 грн., строк виконання робіт з 
оцінки – 2 дні;

• товариство з обмеженою відповідальністю «АН Експерт» по об’єкту – частина приміщення 
фойє площею 1,00 кв.м,  що знаходиться  на  першому поверсі  адміністративної  будівлі  за 
адресою: Кіровоградська обл.,  м. Кропивницький,  вул. Автолюбителів, 2,  та перебуває на 
балансі  філії  «Кіровоградський  державний  обласний  навчально-курсовий  комбінат» 
Українського  державного  підприємства  по  обслуговуванню  іноземних  та  вітчизняних 
автотранспортних  засобів  «Укрінтеравтосервіс»,  вартість  робіт  –  1 695,00 грн.,  строк 
виконання робіт з оцінки – 2 дні;

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

-  частина споруди  «ВЛ-150кВ Кварцит-Мусіївка  на  дільницях  Тимково-Мусіївка,  Кварцит-
Тимково», а саме: опора №59 (площа під опорою 87 кв.м); опора №60 (площа під опорою 
21 кв.м);  опора  №61  (площа  під  опорою  108 кв.м);  опора  №62  (площа  під  опорою 
102 кв.м); опора №63 (площа під опорою 21 кв.м); опора №64 (площа під опорою 21 кв.м); 
опора №65 (площа під опорою 21 кв.м); опора №66 (площа під опорою 76 кв.м); опора №67 
(площа під опорою 21 кв.м); опора №68 (площа під опорою 76 кв.м), 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;

-  нежитлові  приміщення  площею  48,92 кв.м,  що  знаходяться  на  третьому  поверсі 
адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), 
вул. Євгена  Маланюка, 3,  та  перебуває  на  балансі  державної  організації  «Комбінат 
«Трикутник», вартість робіт – 1 585,00 грн., строк виконання робіт з оцінки – 5 днів.


