Підсумки конкурсів з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які відбулися у
регіональному відділенні ФДМУ по Кіровоградській області 15 березня 2019 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:
● ПП «Міжрегіональний консалтинговий центр «Паритет, для проведення незалежної оцінки
майна, а саме:
- об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплекс нежитлових приміщень (в тому числі:
приміщення адмінбудівлі з добудовою (літ. «Аа»); сарай (літ. «Б»); гараж (літ. «В»); вбиральня
(літ. «Г»); колодязь (літ. «Д»), загальною площею 121,7 кв.м), що знаходиться за адресою:
Кіровоградська обл., Олександрівський район, смт Олександрівка, вул. Незалежності України
(Леніна), 2а, та перебуває на балансі Головного управління статистики у Кіровоградській
області (код ЄДРПОУ 02360926), з метою продажу на аукціоні, вартість робіт – 4 030,00 грн.,
строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
- об’єкта оренди - вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 261,40 кв.м, що
знаходяться на другому, третьому та четвертому поверхах адміністративної будівлі та гаража
площею 53,4 кв.м за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. 6-го Грудня, 25, та
перебувають на балансі Управління поліції охорони в Кіровоградській області), з метою
розрахунку орендної плати, вартість робіт – 1 990,00 грн., строк виконання робіт з оцінки –
2 дні;
● товариство з обмеженою відповідальністю «Кіровоградський аукціонний центр», для
проведення незалежної оцінки об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплекс будівель
(в тому числі: адміністративна будівля (літ. «А»); гараж (літ. «Б»), загальною площею
344,40 кв.м), що знаходиться за адресою: Кіровоградська обл., Новомиргородський район,
м. Новомиргород, вул. Соборності (Леніна), 302, та перебуває на балансі Головного управління
статистики у Кіровоградській області (код ЄДРПОУ 02360926), з метою продажу на аукціоні,
вартість робіт – 3 590,00 грн., строк виконання робіт з оцінки – 3 дні;
● фізичну особу-підприємця Пєшкову Світлану Володимирівну, для проведення незалежної
оцінки об’єкта оренди – нежитлові приміщення загальною площею 652,8 кв.м, що знаходяться
на першому поверсі будівлі ресторану-універсаму за адресою: Кіровоградська область,
м. Долинська, вул. Нова, 110, та перебувають на балансі державного підприємства «Дирекція
Криворізький гірничо-збагачувальний комбінат окислених руд», з метою розрахунку орендної
плати, вартість робіт – 1 950,00 грн., строк виконання робіт з оцінки – 2 дні.

