ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Черкаській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
яких буде залучено до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
1. Мета проведення незалежної оцінки - визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди державного майна.
№
з/п
1

Назва об’єкта оцінки
Частина нежитлового
приміщення
№2
гаражу, літ.Б

2

Частина
адміністративного
приміщення

3

Частина
приміщення
тамбуру
чотириповерхової
будівлі
центру
поштового зв’язку
Нежитлове приміщення
першого
поверху
чотириповерхової
адміністративної
будівлі

4

5

6

Приміщення кафе у
павільйоні
біля
приплаву
„Тарасова
Гора”
Частина
нежитлових
приміщень
одноповерхової будівлі

Площа
м²
16,20

125,0

2,0

30,50

116,6

35,0

Адреса об’єкта
Балансоутримувач
оцінки
Черкаська
обл., Управління
смт.Лисянка,
Державної
пл.Миру,33
казначейської
служби України у
Лисянському районі
Черкаської області
Черкаська
обл., ЧД УДППЗ
м.Корсунь„Укрпошта”
Шевченківський,
вул.Шевченка,35
Черкаська
обл., ЧД УДППЗ
м.Сміла,
„Укрпошта”
вул.Леніна,35

Дата
оцінки
31.12.15

м.Черкаси,
б-р ДП „Черкаський
Шевченка,205
державний науководослідний інститут
техніко-економічної
інформації в
хімічній
промисловості”
Черкаська
обл., Шевченківський
м.Канів,
національний
вул.Шевченка,89
заповідник

31.12.15

Черкаська
обл., ЧД УДППЗ
Христинівський р- „Укрпошта”
н,
с.Велика
Севастянівка,
вул.Леніна,3

30.11.15

31.12.15

31.12.15

31.12.15

2. Мета проведення незалежної оцінки - визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
№
з/п
1

2

Назва об’єкта оцінки

Площа м²
Нежитлова
будівля 285,5
магазину №23 (літ.А1, А-1,а,а)
Одноповерхова
324,3
будівля гаража на три
бокси

Адреса об’єкта оцінки
м.Черкаси,
вул.Ільїна,222

Балансоутримувач
ЧФ Концерну
„Військторгсервіс”

м.Черкаси,
ДП „Черкаське
вул.Б.Вишневецького, будівельно145
монтажне

Дата
оцінки
31.12.15

31.12.15

3

Нежитлове
142,1
приміщення будівлі
контори (літ.А-1) та
частини нежитлової 88,6
будівлі магазину №9
(літ.Б-1)

управління”
Черкаська
обл., ЧФ Концерну
м.Золотоноша,
„Військторгсервіс”
вул.Шевченка,137

31.12.15

3. Мета проведення незалежної оцінки - визначення ринкової вартості майна об’єкту
малої приватизації державної власності групи А:
№
Назва об’єкта оцінки
Адреса об’єкта
Спосіб
Дата оцінки
з/п
оцінки
приватизації
1 Будівлі та споруди колишнього
19715, Черкаська
аукціон
30.11.15
АКАБ „Україна”, у складі:
обл., Золотоніський росновна будівля, А-3; насосна
н, с. Гельмязів, вул.
станція, Б; гараж, В; котельня, Г; Леніна, 6
вбиральня, Д; гараж, Е; огорожа,
1; каналізаційні колодязі 2-8
Вимоги до претендентів на участь у конкурсі:
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 №1270, 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 (додаток 2 до Положення);
- копія установчого документа претендента;
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і
яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки);
- письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) та
підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки), завірені
їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів;
- копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом
державного майна України;
- інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента
щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які
працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки
майна, у т.ч. подібного майна тощо).
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.
Конкурсну документацію слід подавати до регіонального відділення ФДМУ по
Черкаській області за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205.
Останній день подачі заяв 04 січня 2016 року.
Конкурс відбудеться 12 січня 2016 року о 1000 в регіональному відділенні ФДМУ
по Черкаській області за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, тел. 37-29-71.

