
Підсумки  конкурсів  з  відбору  суб'єктів  оціночної  діяльності,  які  відбулися  у 
регіональному відділенні ФДМУ по Кіровоградській області 30 листопада 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:

• фізичну  особу-підприємця  Таран  Олену  Анатоліївну,  для  проведення  незалежної  оцінки 
об’єктів оренди:
- частина вестибюлю площею 2,00 кв.м, що знаходиться на першому поверсі учбового корпусу 
№4 за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Шевченка, 1, та 
перебуває  на  балансі  Центральноукраїнського  державного  педагогічного  університету 
ім. В.Винниченка,  з  метою продовження дії  договору оренди, вартість  робіт  – 1 200,00 грн., 
строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
- нежитлові приміщення пожежного депо загальною площею 347,70 кв.м, підвальні приміщення 
загальною площею 71,0 кв.м та приміщення складу-гаражу загальною площею 65,90 кв.м, що 
знаходяться  за  адресою:  Кіровоградська  область,  Олександрійський  район,  смт Нова  Прага, 
провулок Торговий, 8, та перебувають на балансі 2 державного пожежно-рятувального загону 
Управління державної  служби України з  надзвичайних ситуацій  у  Кіровоградській  області,  з 
метою укладення  договору  оренди,  вартість  робіт  –  2 475,00 грн.,  строк  виконання  робіт  з 
оцінки – 5 днів.

• приватне підприємство «Міжрегіональний консалтинговий центр «ПАРИТЕТ», для проведення 
незалежної оцінки об’єктів оренди:
- частина вестибюлю площею 2,00 кв.м, що знаходиться на першому поверсі учбового корпусу 
№2  за  адресою:  Кіровоградська  область,  м. Кропивницький  (Кіровоград),  вул. Велика 
Пермська, 3,  та  перебуває  на  балансі  Центральноукраїнського  державного  педагогічного 
університету  ім. В.Винниченка,  з  метою  продовження  дії  договору  оренди,  вартість  робіт  – 
1 990,00 грн., строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;
-  будівля  блоку  насосоно-повітрядувочної  станції  площею  120,02 кв.м  зі  збірниками,  що  у 
процесі  приватизації  не  війшла  до  статутного  капіталу  ВАТ  «Добровеличківський  цукровий 
завод», та перебуває на балансі ПП «Лана-18», що знаходиться за адресою: Кіровоградська 
область, Добровеличківський район, с. Липняжка, Цукровий завод, з метою укладення договору 
оренди, вартість робіт – 2 490,00 грн., строк виконання робіт з оцінки – 5 днів.

•  фізичну  особу-підприємця  Пєшкову  Світлану  Володимирівну,  для  проведення  незалежної 
оцінки об’єкта оренди - нежитлові приміщення загальною площею 50,92 кв.м, що знаходяться 
на  першому  поверсі  будівлі  поліклінічного  відділення  за  адресою:  Кіровоградська  область, 
Маловисківський район, смт Смоліне, вул. Казакова, 70, та перебувають на балансі державного 
закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина №17 МОЗ України», з метою продовження 
дії договору оренди, вартість робіт – 1 800,00 грн., строк виконання робіт з оцінки – 2 дні.

•  товариство  з  обмеженою  відповідальністю  «Кіровоградський  аукціонний  центр»,  для 
проведення незалежної оцінки об’єкта оренди - нежитлове приміщення площею 31,10 кв.м, що 
знаходиться у адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська область, смт Олександрівка, 
вул. Незалежності України, 63, та перебуває на балансі Державної фіскальної служби України і 
в  оперативному управлінні  (користуванні)  Олександрівської  об’єднаної  державної  податкової 
інспекції  Головного управління ДФС у Кіровоградській  області,  з  метою укладення договору 
оренди, вартість робіт – 1 995,00 грн., строк виконання робіт з оцінки – 2 дні.

• товариство з обмеженою відповідальністю «АН Експерт», для проведення незалежної оцінки 
об’єкта  оренди  -  нежитлові  приміщення  загальною  площею  30,80 кв.м,  що  знаходяться  на 
першому  поверсі  будівлі  поліклінічного  відділення  за  адресою:  Кіровоградська  область, 
Маловисківський район, смт Смоліне, вул. Казакова, 70, та перебувають на балансі державного 
закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина №17 МОЗ України», з метою продовження 
дії договору оренди, вартість робіт – 1 600,00 грн., строк виконання робіт з оцінки – 5 днів.


