До уваги суб’єктів оціночної діяльності на Кіровоградщині!
Оголошено конкурси з відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких буде залучено до
проведення незалежної оцінки об'єктів оренди:
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення одноповерхової адміністративної будівлі в
цілому площею 241,4 кв.м, розташованої за адресою: Кіровоградська обл., Долинський р-н,
с.Веселі Боковеньки, вул.Алея Давидова, 2, що перебуває на балансі Дослідно-селекційного
дендрологічного лісового центру «Веселі Боковеньки".
Найменування балансоутримувача: Дослідно-селекційний дендрологічний лісовий центр
«Веселі Боковеньки".
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Долинський р-н, с.Веселі
Боковеньки, вул.Алея Давидова, 2.
Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (0522) 33-32-38.
Телефакс замовника конкурсу: (0522) 33-24-00.
Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком,
шт.: 1 об’єкт.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн:
36,498.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016р.
Площа земельної ділянки: 650,3 кв.м.
Місце розташування земельної ділянки: Долинський р-н, с.Веселі Боковеньки, вул.Алея
Давидова, 2.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2)
Платник робіт з оцінки: фізична особа-підприємець Потапчук Сергій Олександрович
(тел. 0978480423).
2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 кв.м, що
розташоване на першому поверсі адміністративного корпусу Смолінської шахти за адресою:
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, смт Смоліне, та перебуває на балансі державного
підприємства “Східний гірничо-збагачувальний комбінат”.
Найменування балансоутримувача: державне підприємство “Східний гірничозбагачувальний комбінат”.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, смт Смоліне.
Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (0522) 33-32-38.
Телефакс замовника конкурсу: (0522) 33-24-00.
Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком,
шт.: 1 об’єкт.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на
01.04.2016р., тис. грн: 0,137 .
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016р.
Площа земельної ділянки: 2,0 кв.м.
Місце розташування земельної ділянки: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н,
смт Смоліне.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2)
Платник робіт з оцінки: ПАТ “Сбербанк” (Кіровоградське відділення №1 0522366810,
0522366813).
3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 кв.м, що
розташоване у тамбурі першого поверху тимчасового побутового комбінату за адресою:
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Олексіївка, вул. Шахтарська, 1, та перебуває
на балансі державного підприємства “Східний гірничо-збагачувальний комбінат”.
Найменування балансоутримувача: державне підприємство “Східний гірничозбагачувальний комбінат”.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Олексіївка,
вул. Шахтарська, 1.
Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (0522) 33-32-38.
Телефакс замовника конкурсу: (0522) 33-24-00.
Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком,
шт.: 1 об’єкт.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на
01.04.2016р., тис. грн: 7,047.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016р.
Площа земельної ділянки: 2,0 кв.м.
Місце розташування земельної ділянки: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н,
с. Олексіївка, вул. Шахтарська, 1.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2)
Платник робіт з оцінки: ПАТ “Сбербанк” (Кіровоградське відділення №1 0522366810,
0522366813).
4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 кв.м, що
розташоване в споруді прохідної “огорожа Ш.”Ю” Інгульської шахти за адресою:
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Неопалимівка, та перебуває на балансі
державного підприємства “Східний гірничо-збагачувальний комбінат”.
Найменування балансоутримувача: державне підприємство “Східний гірничозбагачувальний комбінат”.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н,
с. Неопалимівка.
Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (0522) 33-32-38.
Телефакс замовника конкурсу: (0522) 33-24-00.
Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком,
шт.: 1 об’єкт.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на
01.04.2016р., тис. грн: 0,484 .
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016р.
Площа земельної ділянки: 2,0 кв.м.
Місце розташування земельної ділянки: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н,
с. Неопалимівка.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2)
Платник робіт з оцінки: ПАТ “Сбербанк” (Кіровоградське відділення №1 0522366810,
0522366813).
5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 кв.м, що
розташоване в споруді прохідної “огорожа Ш.”Ю” Інгульської шахти за адресою:
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Неопалимівка, та перебуває на балансі
державного підприємства “Східний гірничо-збагачувальний комбінат”..
Найменування балансоутримувача: державне підприємство “Східний гірничозбагачувальний комбінат”.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н,
с. Неопалимівка..
Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (0522) 33-32-38.
Телефакс замовника конкурсу: (0522) 33-24-00.
Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком,

шт.: 1 об’єкт.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на
01.04.2016р., тис. грн: 0,484 .
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016р.
Площа земельної ділянки: 2,0 кв.м.
Місце розташування земельної ділянки: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н,
с. Неопалимівка.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2)
Платник робіт з оцінки: ПАТ АБ “Укргазбанк” (Кіровоградська обласна дирекція0522366043 Тетяна Володимирівна).
6. Назва об’єкта оцінки: частина бетонного майданчика площею 14,0 кв.м, частина
майданчика димової труби котельні Інгульської шахти площею 3,0 кв.м, що знаходяться за
адресою: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Неопалимівка, та перебувають на
балансі державного підприємства “Східний гірничо-збагачувальний комбінат”.
Найменування балансоутримувача: державне підприємство “Східний гірничозбагачувальний комбінат”.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н,
с. Неопалимівка.
Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (0522) 33-32-38.
Телефакс замовника конкурсу: (0522) 33-24-00.
Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком,
шт.: 2 об’єкти.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на
01.04.2016р., тис. грн: уточнюється .
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016р.
Площа земельної ділянки: уточнюється.
Місце розташування земельної ділянки: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н,
с. Неопалимівка.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2)
Платник робіт з оцінки: ПрАТ “Київстар” (Михайленко А.М. 0675305397).
7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 757,3 кв.м, що
знаходяться на першому та другому поверхах будівлі за адресою: м. Кіровоград,
вул. Жовтневої революції, 14, та перебувають на балансі Кіровоградського державного
будинку художньої та технічної творчості.
Найменування балансоутримувача: Кіровоградський державний будинок художньої та
технічної творчості .
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кіровоград, вул. Жовтневої революції, 14.
Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (0522) 33-32-38.
Телефакс замовника конкурсу: (0522) 33-24-00.
Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком,
шт.: 1 об’єкт.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на
25.04.2016р., тис. грн: 276,05 .
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016р.
Площа земельної ділянки: 1771,5 кв.м.
Місце розташування земельної ділянки: м. Кіровоград, вул. Жовтневої революції, 14.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2)

Платник робіт з оцінки: комунальний заклад “Кіровоградський обласний центр науковотехнічної творчості учнівської молоді” (0522361048 Тетяна Миколаївна).
8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення двох класів загальною площею 73,4 кв.м,
що знаходяться в цокольному поверсі семиповерхової будівлі навчального корпусу № 4 за
адресою: м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1, та перебуває на балансі Кіровоградського
педагогічного університету ім. В.Винниченка.
Найменування балансоутримувача: Кіровоградський державний педагогічний університет
ім. В.Винниченка.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м.Кіровоград, вул. Шевченка, 1.
Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (0522) 33-32-38.
Телефакс замовника конкурсу: (0522) 33-24-00.
Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком,
шт.: 1 об’єкт.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на
21.04.2016р., тис. грн: 1,331 .
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016р.
Площа земельної ділянки: 82,21 кв.м.
Місце розташування земельної ділянки: м. .Кіровоград, вул. Шевченка, 1.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2)
Платник робіт з оцінки: приватне підприємство “Кіровоградський центр підготовки водіїв”
(0669636699 Олександр Леонідович).
9. Назва об’єкта оцінки: приміщення кабінетів та учбових аудиторій загальною площею
152,8 кв.м, що знаходяться на другому, третьому та п’ятому поверхах п’ятиповерхової
будівлі навчального корпусу №5 за адресою: м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1, та
перебувають на балансі Кіровоградського державного педагогічного університету
ім.В.Винниченка.
Найменування балансоутримувача: Кіровоградський державний педагогічного університету
ім.В.Винниченка .
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1.
Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (0522) 33-32-38.
Телефакс замовника конкурсу: (0522) 33-24-00.
Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком,
шт.: 1 об’єкт.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на
26.04.2016р., тис. грн: 61,238 .
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016р.
Площа земельної ділянки: 171,14 кв.м.
Місце розташування земельної ділянки: м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2)
Платник робіт з оцінки: комунальний заклад “Педагогічний ліцей Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області” ((0522) 22-58-43 Наталія Юріївна).
10. Назва об’єкта оцінки: приміщення аудиторій загальною площею 61,6 кв.м, що
знаходяться на п’ятому поверсі п’ятиповерхової будівлі навчального корпусу №5 за
адресою: м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1, та перебувають на балансі Кіровоградського
державного педагогічного університету ім.В.Винниченка.
Найменування балансоутримувача: Кіровоградський державний педагогічний університет
ім.В.Винниченка .
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1.
Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (0522) 33-32-38.

Телефакс замовника конкурсу: (0522) 33-24-00.
Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком,
шт.: 1 об’єкт.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на
26.04.2016р., тис. грн: 24,688 .
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016р.
Площа земельної ділянки: 68,99 кв.м.
Місце розташування земельної ділянки: м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2)
Платник робіт з оцінки: комунальний заклад “Педагогічний ліцей Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області” ((0522) 22-58-43).
11. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення площею 1,0 кв.м, що знаходиться на
першому поверсі гуртожитку №2 за адресою: м. Кіровоград, вул. Добровольського, 10, та
перебуває на балансі Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного
університету.
Найменування балансоутримувача: Кіровоградська льотна академія Національного
авіаційного університету .
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кіровоград, вул. Добровольського, 10.
Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (0522) 33-32-38.
Телефакс замовника конкурсу: (0522) 33-24-00.
Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком,
шт.: 1 об’єкт.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на
26.04.2016р., тис. грн: 0,615 .
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016р.
Площа земельної ділянки: 3,46 кв.м.
Місце розташування земельної ділянки: м. Кіровоград, вул. Добровольського, 10.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2)
Платник робіт з оцінки: ФОП Тарадай Олександр Володимирович (0674222436).
12. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення площею 1,0 кв.м, що знаходиться на
першому поверсі гуртожитку №3 за адресою: м. Кіровоград, вул. Добровольського, 4, та
перебуває на балансі Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного
університету.
Найменування балансоутримувача: Кіровоградська льотна академія Національного
авіаційного університету .
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кіровоград, вул. Добровольського, 4.
Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (0522) 33-32-38.
Телефакс замовника конкурсу: (0522) 33-24-00.
Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком,
шт.: 1 об’єкт.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на
26.04.2016р., тис. грн: 0,502 .
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016р.
Площа земельної ділянки: 3,46 кв.м.
Місце розташування земельної ділянки: м. Кіровоград, вул. Добровольського, 4.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України по

Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2)
Платник робіт з оцінки: ФОП Тарадай Олександр Володимирович (0674222436).
13. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 80,2 кв.м, що знаходиться у
підвальному приміщенні адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл.,
м.Олександрія, вул.6-го Грудня, 25, та перебуває на балансі Управління поліції охорони в
Кіровоградській області.
Найменування балансоутримувача: Управління поліції охорони в Кіровоградській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 28000, Кіровоградська обл., м.Олександрія, вул.6-го
Грудня, 25.
Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (0522) 33-23-38.
Телефакс замовника конкурсу: (0522) 33-24-00.
Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком,
шт.: 1 об’єкт.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на на
01.04.2016р., тис. грн: 7,947.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016р.
Площа земельної ділянки: 115,6 кв.м.
Місце розташування земельної ділянки: 28000, Кіровоградська обл., м.Олександрія, вул.6-го
Грудня, 25.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2)
Платник робіт з оцінки: Дитячо-юнацька спортивна школа “Колос” (Котов Юрій
Миколайович (095) 1973934).
14. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 16,6 кв.м, що знаходяться на
першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м.Новоукраїнка,
вул. Леніна, 43, та перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби у
Новоукраїнському районі Кіровоградській області.
Найменування балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби у
Новоукраїнському Кіровоградській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 27100, Кіровоградська обл., м.Новоукраїнка, вул.Леніна,
43.
Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (0522) 33-23-38.
Телефакс замовника конкурсу: (0522) 33-24-00.
Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком,
шт.: 1 об’єкт.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на на
01.04.2016р., тис. грн: 4,743.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016р.
Площа земельної ділянки: 16,6 кв.м.
Місце розташування земельної ділянки: 27100, Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка,
вул. Леніна, 43.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2).
Платник робіт з оцінки: ФОП Максюта Олена Миколаївна (0960663666).
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений
підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив
оцінку.
Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюватися 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 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката

суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ
Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та
подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додатках до нього. Заява про
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою
в додатках 2 – 4 до Положення формою.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, має містити пропозицію
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт; строк
виконання робіт – не більше 5 днів, шляхом поштового відправлення на адресу: 25009, м.
Кіровоград, вул. Глинки, 2 або безпосередньо у кімнату 801 регіонального відділення ФДМУ
по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 до 30.05.2016р.
включно у робочий час до 16 годин 00хв. На конверті необхідно зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки,
на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності,
який подає заяву.
Телефон для довідок (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні ФДМУ по Кіровоградській області
03 червня 2016р. о 830 годин за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кім. 708.

