
 
IНФОРМАЦIЯ 

регіонального відділення ФДМУ по Закарпатській області 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 

яких буде залучено до проведення незалежної оцінки майна 
 

Назва об’єкта оцінки: незавершене будівництво: реконструкція кафе-їдальні (корпус 
Г) під багатофункціональне приміщення.  

Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Волошина, 52. 
Найменування балансоутримувача: Державна фіскальна служба України.  
Мета проведення незалежної оцінки переоцінка основних фондів для цілей 
бухгалтерського обліку. 
Телефон замовника конкурсу: (03122) 3 21 31, 61 43 70. 
Електронна адреса замовника конкурсу: zak.official@sfs.gov.ua
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 01.02.2018 р.  
Замовник та платник робіт з оцінки: Головне управління ДФС у Закарпатській 
області. 
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, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 р. №60/28190 (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 2 – 4 до Положення формою. 

 Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і 
складається із: 

підтвердних  документів; 
пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з 

виконанням таких робіт, а також терміну виконання робіт (у календарних днях) 
- 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 (додаток 2) 

Подібними об’єктами є:  
 - об’єкти незавершеного будівництва, зокрема, офісна, торговельно-офісна, торговельна 
нерухомість під заклади громадського харчування.  
           Конкурсна документація подається до служби діловодства РВ ФДМУ по 
Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) до 
03.03.2018 (понеділок –четвер  до 17.00 год. к. ч., п’ятниця до 15.45 к.ч.). 
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На конверті необхідно зробити помітку: «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на 
участь у конкурсі та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву. 

Конкурс відбудеться 12.03.2018 о 10 00 год. к. ч. у  РВ ФДМУ по Закарпатській 
області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303). 
           Телефон для довідок:  (0312) 613883. 
 

 


