Про оголошення конкурсів 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:
1. частини приміщення адмінбудівлі площею 63,3 м2, приміщення Манежу
площею 103,0 м2, частини приміщення гаража площею 87,4 м2 за адресою: вул.
Патона, 5, смт Маньківка, Черкаська обл.;
2. будівлі магазину площею 100,21 м2 за адресою: вул. Гайдара, 1, с. Благодатне,
Золотоніський р-н, Черкаська обл.;
3. частини будівлі душової-котельні площею 101,88 м2 за адресою: вул.
Шевченка, 33, м. Золотоноша, Черкаська обл.;
4. комплексу нежитлових будівель, до якого входять: ветлабораторія підвал –
303,2 м2; ветлабораторія 1-й поверх – 298,4 м2; ветлабораторія 2-й поверх – 306,5 м2;
частина ветлабораторія 3-й поверх – 262,5 м2; частина ветлабораторії 4-й поверх –
129,1 м2; хімічне відділення 1-й поверх – 108,6 м2; хімічне відділення 2-й поверх –
112,0 м2; склад – 31,1 м2; склад – 31,1 м2; гараж – 49,3 м2; віварій – 169,6 м2; навіс –
80,3 м2; сарай – 7,3 м2; погреб – 21,0 м2, 18,2 м2; погріб – 11,7 м2; огорожа № 1, 2;
водоколонки № 3, 4 за адресою: вул. Смілянська, 120, м. Черкаси.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна:
1. приміщення на 1-му поверсі (№ 104) та частина приміщення загального
користування будівлі відділення статистики загальною площею 28,7 м2 за адресою:
Черкаська обл., м. Жашків, вул. Миру, 2;
2. нежитлового приміщення стоматологічного кабінету площею 30,98 м2 за
адресою: вул. Енергетиків, 135, м. Канів, Черкаська обл.
Останній день подання заяв – 28 листопада 2017 року до 16.00. Конкурс
відбудеться 04 грудня 2017 року об 11.00 в РВ ФДМУ по Черкаській області за
адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Детальніша інформація за тел. 3729-71. З умовами участі в конкурсах можна ознайомитися у газеті «Відомості
приватизації» від 06.11.2017 № 87 та на офіційному веб-порталі www.spfu.gov.ua

