
І Н Ф О Р М А Ц І Я 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Чернігівській області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів 

оренди 

№ 

з/п 

Назва об’єкта 

оцінки 

Площа, 

кв. м. 

Балансоут-

римувач 

Місце-

знаход-

ження 

об’єкта 

Замов-

ник 

Платник 

робіт з 

оцінки 

Дата 

оцінки 

1 

Нежитлові 

приміщення на 

третьому поверсі 

триповерхової 

адмінбудівлі 

36,2 

Городнянськи

й районний 

відділ УМВС 

України в 

Чернігівській 

області 

Чернігівська 

обл., м. 

Городня, 

вул. 

Шевченка, 

24а 

РВ ФДМУ 

по 

Чернігів

ській 

області 

Управлін

ня 

Державн

ої служби 

охорони 

при УМВС 

України в 

Чернігівс

ькій 

області 

31.01.16 

2 

Нежитлове 

приміщення 

другого поверху 

двоповерхової 

адмінбудівлі 

30,72 

ДП 

«Борзнянське 

лісове 

господарство

» 

16400, 

Чернігівська 

обл., м. 

Борзна, 

вул. П. 

Куліша, 115 

РВ ФДМУ 

по 

Чернігів

ській 

області 

ФОП 

Безлюдн

а Д.В. 

31.01.16 

3 

Нежитлове 

приміщення 

другого поверху 

двоповерхової 

адмінбудівлі 

16,25 

ДП 

«Борзнянське 

лісове 

господарство

» 

16400, 

Чернігівська 

обл., м. 

Борзна, 

вул. П. 

Куліша, 115 

РВ ФДМУ 

по 

Чернігів

ській 

області 

ТОВ 

«Великий 

Бір» 

31.01.16 

Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди.  

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 

до вимог Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, що 

затверджене наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015р. №2075 та 

зареєстроване Міністерством юстиції України 15.01.2016р. за №60/28190 (далі 

Положення).  

До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі 

сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про 

оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими 

передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки 

майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки. 

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі передбачено наявність: 

переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та 

підписання звіту про оцінку, та їх особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки 

подібного майна; 

відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має 

підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними 

документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна, 

майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»; 

спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною 

таємницею, виданого суб’єкту оціночної діяльності (допусків оцінювачів, які 

перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності або залучаються 

ним за цивільно-правовими договорами), або дозволу, виданого іншому суб’єкту 

оціночної діяльності, якого за відповідним договором буде залучено до виконання робіт 

з оцінки, пов’язаних із державною таємницею (у разі потреби). 



Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті і 

складається із: 

- підтвердних документів;  

- запечатаних в окремому конверті пропозицій щодо ціни виконання робіт з 

оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку 

виконання робіт (у календарних днях). Строк виконання робіт не може перевищувати 5 

календарних днів від дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди.  

- документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із 

заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені 

до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна. 

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать: 

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за 

встановленою формою; 

копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення 

(за наявності); 

письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на 

провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається 

претендентом (у разі необхідності); 

інформація про претендента. 

Конкурс відбудеться у регіональному відділенні ФДМУ по Чернігівській 
області о 15.00 год. через 14 днів після опублікування цієї інформації (в 
додатку до «Державного інформаційного бюлетня про приватизацію» - газеті 
«Відомості приватизації») за адресою: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 43. 

Конкурсна документація подається до загального відділу регіонального 

відділення ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочі дні до оголошеної дати 

проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 43, к. 320, 

тел. для довідок (0462) 672-818. 

 


