Підсумки конкурсів з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які відбулися у
регіональному відділенні ФДМУ по Кіровоградській області 21 вересня 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:
• товариство з обмеженою відповідальністю «Кіровоградський аукціонний центр», для
проведення незалежної оцінки об’єктів оренди:
– нежитлові приміщення загальною площею 115,65 кв.м, що знаходяться на першому
поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська,
вул. Соборності України, 17, та перебувають на балансі Управління Державної казначейської
служби України у Долинському районі Кіровоградської області, з метою укладення договору
оренди, вартість робіт – 2 000,00 грн., строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
- частина коридору площею 2,00 кв.м, що знаходиться на першому поверсі навчального
корпусу №1 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 – 1 950,00 грн., строк виконання робіт з оцінки – 3 дні.
• фізичну особу-підприємця Таран Олену Анатоліївну:
- для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – частина коридору площею 2,00 кв.м,
що знаходиться на першому поверсі навчального корпусу №5 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 – 1 619,00 грн., строк виконання робіт з
оцінки – 5 днів;
- для проведення незалежної оцінки об’єкта малої приватизації – окреме майно – комплекс
будівель, споруд та обладнання у складі: штаб-прохідна (літ. АА1) 182,7 кв.м; складсховище (літ. Н) площею 839,1кв.м; сховище (літ. П) площею 878,7кв.м, сховище (літ. С)
площею 873,2кв.м; трансформаторна підстанція (літ. Б); навіс (літ. В); вбиральня (літ. Г);
погріб (літ. Дд); склад (літ. Е); гараж (літ. Ж); підсобне (літ. З); прибудова (літ. з);
прибудова (літ. з1); вхід до підвалу (літ. К); вхід до підвалу (літ. Л); підсобне (літ. М);
котельня (літ. О); підсобне (літ. Т); підсобне (літ. У); естакада, 1; підвал (літ. К1); підвал
(літ. Л1); ґанок, кр; ґанок, кр1; ґанок, кр2; ґанок, кр3; ґанок, кр4; ґанок, кр5; ґанок, кр6;
ворота, №; ворота, №1; ворота, №2; ворота, №3; огорожа, №4, що знаходиться за адресою:
Кіровоградська обл., Кіровоградський район, с. Грузьке, вул. Маловисківське шосе, 2, з
метою продажу на аукціоні, вартість робіт – 9 099,00 грн., строк виконання робіт з оцінки –
5 днів.
• фізичну особу-підприємця Пєшкову Світлану Володимирівну, для проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди:
– приміщення швидко монтованої будівлі площею 479,6 кв.м, що знаходяться за адресою:
Кіровоградська область, Новгородківський район, с. Інгуло-Кам’янка, вул. Шевченка, 27, та
перебувають на балансі Кропивницького міжрайонного управління водного господарства, з
метою укладення договору оренди, вартість робіт – 1 990,00 грн., строк виконання робіт з
оцінки – 2 дні;
- нежитлові приміщення загальною площею 34,00 кв.м, що знаходяться на першому поверсі
адміністративної
будівлі
за
адресою:
Кіровоградська
область,
м. Кропивницький
(Кіровоград),
проспект Університетський, 8,
та
перебувають
на
балансі
Центральноукраїнського національного технічного університету, з метою продовження дії
договору оренди, вартість робіт – 1 819,00 грн., строк виконання робіт з оцінки – 2 дні.

