ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Черкаській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких буде залучено до
проведення незалежної оцінки
1. Мета проведення незалежної оцінки - визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області
№
Назва об’єкта
з
оцінки
/
п
1 Частина вестибюлю
на першому поверсі
навчального
корпусу № 4
2 Частина
нежитлових
приміщень першого
поверху виробничої
будівлі відділення
поштового зв’язку
3 - майданчик для
розміщення антени,
- частина технчного
поверху
11поверхової
адмінбудівлі
для
розміщення
обладнання,
загальною площею

Площа м²

3,00

14,0

13,60

Адреса об’єкта оцінки

Балансоутримув
ач

Платник
робіт з
оцінки

Дата
оцінки

вул.
Дашковича,24, Черкаський
м.Черкаси
національний
університет ім.
Б.Хмельницького
провул.Московський,1а, ЧД УДППЗ
м.Сміла,
„Укрпошта”
Черкаська обл.

СГ Бобошко
Галина
Михайлівна

31.03.16

ФОП Гриб
Ольга
Іванівна

31.03.16

вул. О.Дашковича,39,
м. Черкаси

ТОВ „Сага
Ком’юнікей
шнз
Юкрейн”

31.03.16

Головне
управління
статистики у
Черкаській
області

4,00
17,60

2. Мета проведення незалежної оцінки - Визначення ринкової вартості з метою
приватизації шляхом продужу на аукціоні
№
з/п
1

2

Назва об’єкта оцінки
Об’єкт державної
власності групи Ж –
клуб з обладнанням
Об’єкт державної
власності групи Ж –
медпункт з
обладнанням

Адреса
об’єкта
оцінки
20400, Черкаська
обл., м Тальне,
вул. Кар’єрна, 1а
20400, Черкаська
обл., м Тальне,
вул. Кар’єрна, 23

Балансоутримув
ач

Спосіб
приватизації

Дата оцінки

ТОВ
„Тальнівський
щебзавод”
ТОВ
„Тальнівський
щебзавод”

аукціон

31.03.16

аукціон

31.03.16

Вимоги до претендентів на участь у конкурсі:
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, документація
подається претендентом в запечатаному конверті з описом підтвердних документів,
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що містяться в конверті. На конверті необхідно зробити відмітку „На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності”.
До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (дод. 3 до Положення);
копії документів оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з
претендентом або додатково залучаються ним, документів, що підтверджують
набуття кваліфікації оцінювача, виданих міжнародними організаціями та
об’єднаннями у сфері оціночної діяльності (за наявності);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на
провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається
претендентом (у разі необхідності);
інформація про претендента (дод.4)
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із
заповненою інформацією щодо досвіду претендета та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна (дод.2 до Положення)
підтверджений документально досвід учасника конкурсу та оцінювачів, які
будуть залучені до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку і висновку
провартість об’єкта оцінки, зокрема оцінювачів, що перебувають у трудових
відносинах із учасником конкурсу
Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має
містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (у календарних днях), якщо він не
визначений в інформації про проведення конкурсу.
У разі невідповідності, неповноти конкрсної документації, або її несвоєчасного
подання претендет до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсну документацію слід подавати до регіонального відділення ФДМУ по
Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000.
Email: dak_71@ spfu.gov.ua .
Останній день подачі заяв 15 квітня 2016 року.
Конкурс відбудеться 21 квітня 2016 року о 1000 в регіональному відділенні
ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.
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