
До уваги суб’єктів оціночної діяльності на Кіровоградщині!

Регіональне відділення ФДМУ по Кіровоградській області оголосило конкурси з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, яких буде залучено до проведення незалежної оцінки майна, а 
саме:
1. Назва об’єкта оцінки: частина висотної металоконструкції площею 2,00 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Олексіївка.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
розміру орендної плати при укладенні договору оренди.
Балансоутримувач: державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат».
Орієнтовна дата оцінки – 30.04.2014
Площа земельної ділянки: 2,00 м2.
Місце розташування земельної ділянки: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. 
Олексіївка.
2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення площею 42,50 кв.м, що знаходяться 
на першому поверсі адміністративної будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Калініна, 7.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
розміру орендної плати при укладенні договору оренди.
Балансоутримувач  :   управління Державної служби охорони при УМВС України в 
Кіровоградській області.
Орієнтовна дата оцінки – 30.04.2014
Площа земельної ділянки: 90,05 м2.
Місце розташування земельної ділянки: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Калініна, 7.
До відома суб’єктів оціночної діяльності:

Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до 
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом 
Фонду державного майна України від 29.08.2011 №1270 та зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 19.09.2011 з №1096/19834 (далі – Положення).

До участі у конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на 
підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України 
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими 
передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та 
спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Претенденти на участь у конкурсі подають до Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Кіровоградській області конкурсну документацію, яка 
складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних документів 
належать: заява на участь у конкурсі за встановленою формою відповідно до Положення; 
копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які 
працюють у штатному складі і яких буде залучено 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; копія сертифіката 
суб'єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; 
інформація 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); опис підтвердних документів; один конверт із зазначенням адреси 
учасника конкурсу.
Конкурсна пропозиція претендентів подається у запечатаному конверті і має містити 
пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт; 
строк виконання робіт – не більше 5 днів після отримання у повному обсязі необхідної 
документації та інформації про об’єкт оцінки.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання 
претендент до участі у конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, 
що містяться у конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності».
Документи на участь у конкурсах подаються до регіонального відділення ФДМУ по 
Кіровоградській області до 23.05.2014 включно за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, 
кім.801.
Конкурси відбудуться у регіональному відділенні ФДМУ по Кіровоградській області 29.05.2014 
о 8-й годині за адресою: 25009, м.     Кіровоград, вул.     Глинки, 2, кім. 708.  


