IНФОРМАЦIЯ
регіонального відділення ФДМУ по Закарпатській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
яких буде залучено до проведення незалежної оцінки майна
1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані підвальні приміщення загальною площею
58,27 кв.м. в адміністративно – господарській будівлі.
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Тячів, вул. Нересенська (вул.
Жовтнева), 1.
Балансоутримувач: Головне управління Національної поліції в Закарпатській
області.
Мета проведення незалежної оцінки: для продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (0312) 613883.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області.
Платник робіт з оцінки: ФОП Савула К.М.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018 р.
Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель закладів
громадського харчування.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2400 грн.
Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення (поз. 1'-1 – 4,4 кв.м.,
1'-2 – 58,64 кв.м.) загальною площею 63,04 кв.м. першого поверху
адміністративної будівлі (літ. Б).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Тячівський р-н, м. Тячів,
вул. Голлоші Ш., 25.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Закарпатській області.
Мета проведення незалежної оцінки: для укладання договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (0312) 613883.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області.
Платник робіт з оцінки: Комунальна реабілітаційна установа «Обласний центр
комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018 р.
Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель адміністративної
нерухомості.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2400 грн.
Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015р. №2075 (у редакції наказу
Фонду державного майна від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 20.02.2018 р. №198/31650 (далі Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей
(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав
на них».
Вимогами до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її

складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація
про претендента подаються за встановленою в додатках 3 – 5 до Положення формою.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції - пропозиції учасника конкурсу щодо вартості надання
послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також
строку їх виконання робіт (у календарних днях), запечатаної в окремому конверті;
підтвердних документів – заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4), інформація про
претендента (додаток 5);
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із
заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або)
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна (додаток 3);
Місцезнаходження комісії та робочої групи: 88000, м. Ужгород, вул.
Собранецька, 60, телефон для довідок (0312) 613883.
На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися
конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи
або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну
документацію.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті до
служби діловодства РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м.
Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) до 14 листопада 2018 року 17.00 год.
(включно).
Конкурс відбудеться о 10 00 год. к. ч. у РВ ФДМУ по Закарпатській області
(адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) 20 листопада 2018 року.

