
Інформація про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради інформує про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної
оцінки (визначення ринкової вартості для подальшої приватизації) майна
комунальної власності Гребінківської міської територіальної громади
Назва об’єктів:
Нежитлова будівля з прибудовами за адресою: Полтавська область,

Лубенський (Гребінківський) район, с. Сербинівка, вул. Вишнева, 35 в.
Загальна площа 178 кв.м.
Автобус ЛАЗ 699Р, державний номер 0576ІХА, 1994 рік випуску;
Гараж №3 за адресою: Полтавська обл., м. Гребінка, провулок Євгена

Гребінки (Жовтневий) 13а, загальна площа 21,3 кв.м;
Гараж №5 за адресою: Полтавська обл., м. Гребінка, провулок Євгена

Гребінки (Жовтневий) 13а, загальна площа 37.0 кв.м;
Нежитлова будівля, клуб з підвалом за адресою: Полтавська область,

Лубенський (Гребінківський) район, с. Наталівка, вул. Вишнева, буд.56.
Замовник/Платник: Виконавчий комітет Гребінківської міської ради;
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на

підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до ЗУ
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки
майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів,
що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію

в запечатаному конверті, яка складається з:
- підтвердних документів;
- конкурсних пропозицій, запечатаних в окремому конверті, щодо вартості

наданих послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких
послуг, а також строку їх виконання у календарних днях (не більше ніж 10
календарних днів). У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен
обов’язково зазначити загальну вартість наданих послуг з оцінки з
урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законом;
- документів щодо практичного досвіду надання послуг 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 (згідно з додатком 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 року



№2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 року за
№60/28190 (далі- Положення)).
На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної

діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки.
До підтвердних документів належать:
- заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за

встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення);
- письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має

спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною
таємницею, і залучається претендентом (за потреби);
- інформація про претендента (згідно з додатком 5 до Положення);
Копії документів мають бути завірені в установленому порядку.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її

несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація та конкурсні пропозиції разом із супровідним листом
подаються за адресою: 37400, Полтавська область, м. Гребінка, вул. Ярослава
Мудрого, буд. 35 у термін до 11.10.2021 року.
Телефон для довідок: 0664319423.
Конкурс відбудеться в Гребінківській міській раді Полтавської

області 20.10.2021 року о 10.00 за адресою: 37400, Полтавська область, м.
Гребінка, вул. Ярослава Мудрого, буд. 35.


