
Інформація 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та 

Сумській областях про оголошення конкурсів з відбору суб'єктів оціночної діяльності, 

яких буде залучено до проведення незалежної оцінки майна.                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

1. Назва об'єкта: окреме майна - автомобіль DAEWOO NUBIRA, ВІ 2448 ЕС. 

Місцезнаходження об'єкта: м. Суми, вул. Шевченка, 9. 

Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою приватизації шляхом продажу на 

аукціоні. 

Балансоутримувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській 

та Сумській областях. 

Запланована дата оцінки: 30.11.2021. 

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

доопрацювання звіту). 

Замовник робіт та Платник виконаних робіт: Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Полтавській та Сумській областях. 

Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: пасажирські КТЗ (крім спеціалізованого, 

спеціального призначення). 

Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 2 550,00 грн. 

 

Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які 

повинні відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної 

діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 №2075 (у редакції наказу від 

16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 

198/31650 (далі - Положення). 

          До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних 

сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної 

оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах 

таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, 

передбачених розділом ІІ Положення.  

          Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання 

містяться у І, ІІ, ІІІ розділі Положення 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 формами 

встановленими в додатках 3 – 5 Положення. 

В своїх конкурсних пропозиціях перетендент повинен обов'язково зазначати 

загальну вартість робіт і у тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, 

проведеною Фондом державного майна України від 13.08.2020 № 10-59-16222. 

        Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною 

комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які 

перевищують зазначені, не будуть враховані. 

Конкурсну документацію слід подавати до відділу комунікацій, ІТ підтримки, та 

документального забезпечення Регіонального відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. 

Полтава, 36014 (кім. 415) до 04.02.2022 включно. 

Конкурси, відповідно до Положення, відбудуться у Регіональному відділенні Фонду 

державного майна України по Полтавській та Сумській областях 10.02.2022 о 10.00 год., за 

адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014. Робоча група 

знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, поверх 4, 

кім. 417. 

Телефон для довідок (0532) 56-27-32. 

 

 


