
Підсумки конкурсів з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які відбулися у 
регіональному відділенні ФДМУ по Кіровоградській області 30 червня 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 наступним об’єктам:

- частина приміщення операційного залу площею 6,0 кв.м, що знаходиться на першому поверсі будівлі 
поштового зв’язку за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Гоголя, 72, 
та перебуває на балансі Кіровоградської дирекції ПАТ «Укрпошта», вартість робіт – 1 800,00 грн., строк 
виконання робіт з оцінки – 2 дні;

-  нежитлові  приміщення  загальною  площею  131,80 кв.м,  що  знаходяться  на  першому  поверсі 
адміністративної  будівлі  за  адресою:  Кіровоградська  обл.,  м. Долинська,  вул. Соборності  України 
(Леніна), 20, та перебувають на балансі Головного управління статистики у Кіровоградській області, 
вартість робіт – 2 000,00 грн., строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;

- частина нежитлового приміщення площею 2,00 кв.м, що знаходиться у приміщенні АПК Смолінської 
шахти за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський район, смт Смоліне, та перебуває на балансі 
ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», вартість робіт – 2 000,00 грн., строк виконання робіт з 
оцінки – 2 дні;

•  фізичну особу-підприємця Таран Олену Анатоліївну по об’єкту – частина нежитлового приміщення 
площею  6,0 кв.м,  що  знаходиться  на  першому  поверсі  адміністративної  будівлі  за  адресою: 
Кіровоградська  обл.,  м. Олександрія,  проспект Будівельників, 38,  та  перебуває  на  балансі 
Регіонального сервісного центру МВС в Кіровоградській області, вартість робіт – 2 165,00 грн., строк 
виконання робіт з оцінки – 5 днів;

• товариство з обмеженою відповідальністю «Кіровоградський аукціонний центр» по об’єкту – частина 
нежитлового  приміщення  площею 14,0 кв.м,  що  знаходиться  на  першому  поверсі  адміністративної 
будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), проспект Інженерів, 9/92, та 
перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Кіровоградській області, вартість робіт – 
1 810,00 грн., строк виконання робіт з оцінки – 3 дні;

•  товариство  з  обмеженою  відповідальністю  «АН  Експерт»  по  об’єкту  -  нежитлові  приміщення 
загальною  площею  240,60 кв.м,  що  знаходяться  в  окремо  розташованій  будівлі  за  адресою: 
Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Марії Козинець, 35, та перебувають на балансі 2 Державного 
пожежно-рятувального  загону  Управління  Державної  служби  України  з  надзвичайних  ситуацій  у 
Кіровоградській області, вартість робіт – 2 150,00 грн., строк виконання робіт з оцінки – 2 дні.


