
Підсумки конкурсів з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які відбулися у 
регіональному відділенні ФДМУ по Кіровоградській області 21 та 28 грудня 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 (у редакції наказу 
Фонду державного майна України від 16.01.2018 №47), переможцями конкурсів з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності визнано:

● товариство  з  обмеженою  відповідальністю  «Кіровоградський  аукціонний  центр»,  для 
проведення  незалежної  оцінки  об’єкта  малої  приватизації  –  окремого  майна  –  комплекс 
будівель  та  споруд  у  складі:  будівля  головного  корпусу  (механічний  цех  літ.  Б,  б,  б’) 
загальною площею 5693 кв.м,  будівля  адміністративно-побутового  корпусу (АБК літ. А,А’) 
загальною  площею  819,70 кв.м,  бокс  збірний  для  автомобілів  (бокс  літ. В)  загальною 
площею 561,60 кв.м, огорожа №1, замощення І, що знаходиться за адресою: Кіровоградська 
обл.,  м. Олександрія,  проїзд Поліграфістів, 10а,  та  перебуває  на  балансі  державного 
підприємства «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація» (код ЄДРПОУ 39244468), з 
метою продажу на аукціоні, вартість робіт – 3 500,00 грн., строк виконання робіт з оцінки – 
5 днів;

● фізичну особу-підприємця Спіцина Ігоря Анатолійовича, для проведення незалежної оцінки 
об’єкта оренди - напівпідвальні приміщення площею 98,70 кв.м, що знаходяться в учбовому 
корпусі  за  адресою:  Кіровоградська  область,  м. Олександрія,  вул. Діброви, 85,  та 
перебувають  на  балансі  Олександрійського  коледжу  Білоцерківського  національного 
аграрного  університету,  з  метою  продовження  дії  договору  оренди,  вартість  робіт  – 
2 000,00 грн., строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;

● фізичну особу-підприємця Таран Олену Анатоліївну,  для проведення незалежної оцінки 
об’єкта  оренди  –  нежитлові  приміщення  площею  195,00 кв.м,  що  знаходяться  в 
одноповерховій  будівлі  за  адресою:  Кіровоградська  область,  м. Олександрія, 
вул. Толбухіна, 12, та перебувають на балансі 2 державного пожежно-рятувального загону 
Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області, з 
метою продовження дії  договору оренди, 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 -  виробничо-складські  приміщення площею 89,60 кв.м,  що знаходяться  у 
ремонтному  цеху  ремонтно-допоміжної  частини  за  адресою:  Кіровоградська  область, 
м. Кропивницький  (Кіровоград),  вул. Виставочна, 20,  та  перебуває  на  балансі  Аварійно-
рятувального  загону  спеціального  призначення  Управління  Державної  служби  України  з 
надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області, з метою продовження дії договору оренди, 
вартість робіт – 1 850,00 грн., строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;

● фізичну особу-підприємця Пєшкову Світлану Володимирівну, для проведення незалежної 
оцінки  об’єкта  оренди  -  приміщення  матеріального  складу  №1  площею 410,40 кв.м,  що 
знаходяться  за  адресою:  Кіровоградська  область,  м. Кропивницький  (Кіровоград), 
проїзд Аджамський, 3,  та  перебувають  на балансі  Регіонального  офісу  водних ресурсів  у 
Кіровоградській  області,  з  метою  продовження  дії  договору  оренди,  вартість  робіт  – 
1 800,00 грн., строк виконання робіт з оцінки – 2 дні.


