ІНФОРМАЦІЙНИЙ

ЛИСТ

З метою реалізації Законів України «Про оцінку майна, майнових
прав, та професійну оціночну діяльність в Україні», згідно до Угоди з
Фондом державного майна України ДВНЗ «Придніпровська державна
академія будівництва та архітектури» запрошує пройти навчальні курси
професійної базової підготовки оцінювачів.

Напрям І «ОЦІНКА ОБ’ЄКТІВ У МАТЕРІАЛЬНІЙ ФОРМІ»
Назва спеціалізації:
1. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
Загальні питання оцінки
1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових
прав на них»;
1.2 «Оцінка машин і обладнання»;
1.3 «Оцінка колісних транспортних засобів»;
1.4 «Оцінка літальних апаратів»;
1.5 «Оцінка судноплавних засобів»;
1.7 «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до
машин, обладнання, колісних транспортних засобів,
літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що
становлять культурну цінність».
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Навчання по одній спеціалізації становить 3 500 грн.
плюс 800 грн. за кожну іншу спеціалізацію.
Вартість навчання за повним курсом «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» становить 7 500 грн.
Порядок дій:
1) Після курсів Ви повинні пройти стажування 1 рік у керівника,
який має стаж роботи оцінювача не менше ніж 2 роки.
(Вартість стажування договірна).
2) Після стажування 1 рік необхідно скласти кваліфікаційний іспит
оцінювачів в нашому учбовому центрі ДВНЗ «Придніпровська
державна академія будівництва та архітектури». (Вартість 1200

грн. одна спеціалізація + 200 грн. за кожну послідуючу спеціалізацію).
3) Після успішної здачі кваліфікаційного іспиту – Ви отримуєте
кваліфікаційне свідоцтво оцінювача, виданий Фондом державного майна
України та нашим учбовим центром.
Напрям ІІ «ОЦІНКА ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ
КОМПЛЕКСІВ, ПАЇВ, ЦІННИХ ПАПЕРІВ, МАЙНОВИХ ПРАВ ТА
НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ, У Т.Ч. ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»
Назва спеціалізації:
Вартіс Тривалі
ть, грн
сть,
днів
2. «Оцінка цілісних майнових комплексів,
паїв, цінних паперів, майнових прав та
5 900,0
нематеріальних активів, у тому числі прав
на об’єкти інтелектуальної власності»
Загальні питання оцінки
3
2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв,
цінних паперів, майнових прав та
2 950,00
7
нематеріальних активів (крім прав на об’єкти
інтелектуальної власності)»;
2.2 «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної
2 950,00
7
власності».
Їхати: з Центрального залізничного вокзалу маршрутним таксі
№ 109 та з автовокзалу трамваєм № 5 до зупинки “Будівельна
академія”.
Поштова
адреса:
ДВНЗ
«ПДАБА»,
каб.228,
вул. Чернишевського, 24а, м. Дніпро, 49005.
Питання та ЗАПИС НА КУРСИ за телефоном: (0562) 47 08 88,
(097) 936 12 93, (099) 954 82 93 e-mail: 091286@i.ua, (Підопригора Надія)
Реєстрація в перший день навчання о 8-00, ауд. 421а.
На реєстрації мати з собою: 1) ксерокопія паспорту 1,2 стор.
2) ксерокопія диплома про вищу освіту.

