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
№
з/п

Назва об’єкта оцінки

Площа м²

Адреса об’єкта
оцінки

1

Частина нежитлових
приміщень
другого
поверху
двоповерхової будівлі
центру
поштового
зв”язку

15,50

вул.Шевченка,35,
м.КорсуньШевченківський,
Черкаська обл.

Балансоутримувач
ЧД УДППЗ
„Укрпошта”

Платник
робіт з
оцінки
ФОП
Ялинська
А.С.

Дата
оцінки
31.03.16

2. Мета проведення незалежної оцінки - визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області
№
з/п

Назва об’єкта оцінки

Площа м²

Адреса об’єкта
оцінки

1

Частина нежитлового 27,8
приміщення
гуртожитку №2

вул.Хрещатик,53,
м. Черкаси,

2

Нежитлова
будівля 86,7
хімічного відділу з
прибудовами
та
підвалом „літ.И”

вул.Пушкіна,21б,
м.Умань,
Черкаська обл.,

Балансоутримувач
Черкаський
національний
університет імені
Богдана
Хмельницького
Уманська районна
державна лікарня
ветеринарної
медицини

Платник
робіт з
оцінки
ФОП
Ляшенко
В.М.
ФОП
Задорожній
О.А.

Дата
оцінки
30.04.16

30.04.16

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,
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);
1

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 22 квітня 2016 року.
Конкурс відбудеться 28 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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