
ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення конкурсного відбору суб’єкта оціночної діяльності 

 

1. Дата, час і місце проведення конкурсу: 18 листопада 2022 року о 10 

годині 00 хвилин за адресою: каб. 202-203, вул. Соборна, будинок 14/23, м. 

Кременчук, Полтавська область. 

2. Інформація про об’єкт оцінки (для визначення вартості 

необоротних активів, цілісних майнових комплексів, індивідуально 

визначеного майна, пакетів акцій, часток (паїв): 

2.1. Найменування об’єкта оцінки: три блоки гаража, що перебуває на 

балансі Кременчуцької районної ради 

2.2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 39600, Полтавська область, 

місто Кременчук, вулиця Залудяка Миколи, 14 

2.3. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація об’єкта 

комунальної власності, переданого в оренду, шляхом викупу 

2.4. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні 

2.5. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): згідно з 

договором про надання послуг на оцінку майна. 

2.6. Запланована дата оцінки: згідно з договором про надання послуг на 

оцінку майна. 

3. Кінцевий термін подання документів: 14 листопада 2022 року 

4. Строк виконання робіт: не більше 5  календарних днів 

5. На розгляд Комісії подаються такі підтвердні документи: 

− заява про участь у Конкурсі за встановленою формою; 

− 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). 

6. Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному 

конверті за написом «Конкурсна пропозиція» і має містити пропозицію 

щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням 

робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях). 

7. Вимоги до учасників конкурсу: 



− відповідна кваліфікація оцінювачів щодо 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»; 

− наявність практичного досвіду з оцінки подібного майна. 

8. Місцезнаходження Комісії, контактні телефони: вул. Соборна, 

будинок 14/23, м. Кременчук, Полтавська область, тел. 067-540-55-48. 

9. Відповідальна особа за подання інформації: Гринь Світлана Сергіївна 


