РВ ФДМУ по Черкаській області оголошено конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
І. 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.
1. Об’єкт оцінки: частина приміщення тамбура навчального корпусу № 4
площею 5,0 м² за адресою: вул. Дашкевича, 24, м. Черкаси, балансоутримувач –
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.
Платник робіт з оцінки: ФОП Нізолова А. Л. Дата оцінки: 31.05.16.
2. Об’єкт оцінки: частина приміщень першого поверху будівлі площею 69,8м²
за адресою: вул. Новоселівська, 1, м. Золотоноша, Черкаська обл., що обліковуються
на балансі Головного управління статистики у Черкаській області. Платник робіт з
оцінки: ФОП Попова Л. О. Дата оцінки: 31.05.16.
3. Об’єкт оцінки: приміщення першого поверху будівлі інженернолабораторного корпусу площею 123,25 м² за адресою: вул. Б. Вишневецького, 85,
м. Черкаси, що обліковуються на балансі ДП Науково-виробничий комплекс
«Фотоприлад». Платник робіт з оцінки: ТОВ «ТОПМЕДСЕРВІС». Дата оцінки:
31.05.16.
ІІ. 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
1. Об’єкт оцінки: частина приміщення гуртожитку площею 1,5 м² за адресою:
вул. Петровського, 283, м. Черкаси, балансоутримувач – Державний навчальний
заклад «Черкаське вище професійне училище». Платник робіт з оцінки: Іщенко Ю. В.
Дата оцінки: 31.05.16.
2. Об’єкт оцінки: частина нежитлового приміщення другого поверху
триповерхової цегляної будівлі загальною площею 27,8 м² за адресою: вул.
Центральна (Леніна), 61, смт Драбів, Черкаська обл., балансоутримувач – ЧД УДППЗ
«Укрпошта». Платник робіт з оцінки: Черкаське обласне відділення Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Дата оцінки: 31.05.16.
3. Об’єкт оцінки: частина нежитлового приміщення другого поверху
триповерхової цегляної будівлі загальною площею 47,2 м² за адресою: вул.
Центральна (Леніна), 61, смт Драбів, Черкаська обл., балансоутримувач – ЧД УДППЗ
«Укрпошта». Платник робіт з оцінки: інші організаційно-правові форми відділення
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України в Драбівському районі. Дата
оцінки: 31.05.16.
4. Об’єкт оцінки: частина нежитлових приміщень на першому поверсі
адміністративно-виробничої будівлі площею 2,0 м² за адресою: вул. Леніна, 35,
м. Жашків, Черкаська обл., балансоутримувач – ЧД УДППЗ «Укрпошта». Платник
робіт з оцінки: ПАТ «Державний ощадний банк України». Дата оцінки: 31.05.16.
5. Об’єкт оцінки: частина підвальних приміщень навчального корпусу № 1
площею 81,0 м² за адресою: вул. Садова, 2, м. Умань, Черкаська обл.,
балансоутримувач – Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини.
Платник робіт з оцінки: ФОП Жовтий О. О. Дата оцінки: 31.05.16.
6. Об’єкт оцінки: частина приміщень першого поверху чотириповерхової
адміністративної будівлі площею 17,0 м² за адресою: бульв. Шевченка, 205,

м. Черкаси, що обліковується на балансі ДП «Черкаський НДІТЕХІМ». Платник робіт
з оцінки: ФОП Пашенковська І. В. Дата оцінки: 31.05.16.
ІІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості з
метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
1. Об’єкт оцінки: об’єкт державної власності групи А – нежитлова будівля
лазні загальною площею 182,3м² за адресою: 20123, Черкаська обл., Маньківський рн, с. Крачківка, вул. Молодіжна, 28. Дата оцінки: 31.05.16.
2. Об’єкт оцінки: об’єкт державної власності групи Ж – медсанчастина за
адресою: 20705, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Коробейника, 1. Балансоутримувач –
ПАТ «Науково-виробниче підприємство «Смілянський елекромеханічний завод».
Дата оцінки: 31.05.16.
Для участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти
господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів. Учасникам
конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, яка складається з підтвердних
документів, а саме: заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою
формою (додаток 3 до Положення); інформація про претендента (додаток 4 до
Положення); інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
(додаток 2 до Положення) разом із копіями документів щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки (абзац 2 п. 4 розділу 1 Положення); пропозиції щодо ціни
виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну
виконання робіт (не більше 8 календарних днів), запечатані в окремому конверті.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта не
менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ 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 подання заяв – 10 червня 2016 року до 17.00.
Конкурс відбудеться 16 червня 2016 року о 10.00 в РВ ФДМУ по Черкаській
області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Додаткова інформація
щодо умов проведення конкурсу за тел. 37-29-71 та у газеті «Відомості приватизації»
від 01.06.2016 № 44 (960).

