
                                                                Інформація 

Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській області про оголошення конкурсу з 

відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких буде залучено до проведення незалежної 

оцінки майна із визначенням ринкової вартості. 

 

1. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення, площею 25,0 кв.м. 

    Місцезнаходження об’єкта: пл. Слави, 4/2, м. Полтава. 

Балансоутримувач: Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва. 

    Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. 

Запланована дата оцінки: 31.12.2015. 

Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для 

доопрацювання звіту). 

 

 

Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії наступні документи: 

- заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до Положення про 

конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 

29.08.2011 р. №1270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011р. за 

№1096/19834); 

- копію установчого документа претендента; 

- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких 

буде залучено претендентом до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку 

майна; 

- письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення 

робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими 

підписами, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів;   

- копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; 

- інформацію 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 тому числі подібного майна тощо); 

- один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу. 

Зазначені документи подаються у запечатаному  конверті. 

 

 

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і повинна 

містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат, пов’язаних з 

виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не 

визначений в інформації про проведення конкурсу. 

Конкурсну документацію слід подавати до відділу персоналу та адміністративно-

господарської роботи  регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Леніна, 1/23 (кім. 401) до 25.12.2015 року 

включно. 

Конкурс, відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 

діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 року № 1270, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України від 19.09.2011р. за № 1096/19834, відбудеться у регіональному 

відділенні ФДМУ по Полтавській області 31.12.2015 року о 10.00 год., за адресою: 36014, м. 

Полтава, вул. Леніна, 1/23, поверх 4, кім. 404. 

Телефон для довідок (05322) 2-89-58 

 


