
Підсумки конкурсів з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які відбулися у 
регіональному відділенні ФДМУ по Кіровоградській області 22 вересня 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 майна 
визнано:

• фізичну особу-підприємця Пєшкову Світлану Володимирівну по об’єкта оренди:

- частина висотної металоконструкції  Н-35 м площею 2 кв.м, що знаходиться за адресою: 
Кіровоградська  обл.,  Маловисківський  район,  с. Олексіївка,  вул. Шахтарська, 1,  та 
перебуває на балансі державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», 
вартість робіт – 2 000,00 грн., строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;

- нежитлові приміщення їдальні на 50 місць площею 312,0 кв.м, що знаходяться в окремо 
розташованій  одноповерховій  будівлі  за  адресою:  Кіровоградська  обл.,  м. Олександрія, 
смт Пантаївка,  вул. Шкільна, 3,  та  перебувають  на  балансі  державного  підприємства 
«Об’єднана  компанія  Укрвуглереструктуризація»,  вартість  робіт  –  2 000,00 грн.,  строк 
виконання робіт з оцінки – 2 дні.

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

-  вбудоване  приміщення  площею  11,30 кв.м,  що  знаходиться  на  першому  поверсі 
адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Знам’янка, вул. Жовтнева, 21, 
та перебуває на балансі Знам’янського управління Державної казначейської служби України 
Кіровоградської  області,  вартість робіт  – 1 902,00 грн.,  строк виконання робіт  з  оцінки – 
5 днів;

- нежитлові приміщення загальною площею 12,80 кв.м, що знаходяться на першому поверсі 
адміністративної  будівлі  за  адресою:  Кіровоградська  обл.,  м. Мала  Виска, 
вул. Центральна, 79, та перебувають на балансі Управління Державної казначейської служби 
України у Маловисківському районі Кіровоградської області, вартість робіт – 1 902,00 грн., 
строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;

- нежитлове приміщення площею 13,60 кв.м, що знаходиться на першому поверсі будівлі 
лікарні за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Волкова, 3, та 
перебуває на балансі державної установи «Територіальне медичне об’єднання Міністерства 
внутрішніх справ України по Кіровоградській області», вартість робіт – 1 902,00 грн., строк 
виконання робіт з оцінки – 5 днів.


