РВ ФДМУ по Черкаській області оголошено конкурси з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди державного майна:
- частини приміщень першого поверху площею 129,66 м² за адресою: просп.
Хіміків, 57, м. Черкаси;
- частини нежитлового приміщення 4-го поверху в п’ятиповерховій
адміністративній будівлі площею 158,66 м² за адресою: просп. Хіміків, 50, м. Черкаси.
2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна:
- нежитлового приміщення в одноповерховій будівлі (літ. В) площею 23,30 м² за
адресою: вул. Гоголя, 301, м. Черкаси;
- частини приміщення їдальні «Меридіан» площею 508,90 м² за адресою: вул.
Хрещатик, 66, м. Черкаси;
- частини побутового приміщення комбіцеху площею 13,7 м² за адресою: вул.
Шевченка, 47, м. Золотоноша,Черкаська обл.
3. Мета проведення незалежної оцінки - визначення ринкової вартості з метою
приватизації шляхом продажу на аукціоні об’єктів державної власності групи А:
- будівлі колишнього медпункту загальною площею 165,6 м² за адресою: вул.
Нечуй-Левицького, 78 Б, смт Стеблів, Корсунь-Шевченківський р-н, Черкаської
області;
- нежитлових приміщень загальною площею 77,2 м² у двоповерховому будинку
за адресою: вул. М. Залізняка, 1/1 м, с. Медведівка, Чигиринський р-н, Черкаської
області;
- єдиного майнового комплексу колишнього державного підприємства
«Оризон-Транс» за адресою: вул. Промислова, 13, м. Сміла, Черкаської області.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до регіонального відділення ФДМУ
по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email:
dak_71@spfu.gov.ua На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Останній день подачі заяв 13 травня 2016 року до 17-00.
Конкурс відбудеться 19 травня 2016 року о 10.00 в регіональному відділенні
ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000.
Додаткова інформація за тел. 37-29-71 та у газеті «Відомості приватизації» № 35-36
(950-951) від 04.05.2016.

