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І Н Ф О Р М А Ц І Й Н И Й      Л И С Т 

Запрошуємо Вас та Ваших колег протягом І півріччя 2016 року взяти участь у 

навчальних заходах, які плануються у Державному вищому навчальному закладі  

«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». 
 

1. Навчальні курси базової підготовки оцінювачів 
 

Назва курсу Дата проведення Вартість навчання 

Навчальний курс 

„Оцінка об’єктів у матеріальній формі” 

Базовий курс І (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7) 

 

 

14 березня – 08 квітня 

та 

30 травня – 24 червня 

 

Повний курс 

4500 грн. 

 

Спеціалізація  1.1 -        

2000 грн. та кожна 

послідуюча 

спеціалізація +500 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальний курс „Оцінка цілісних 

майнових комплексів, паїв, цінних паперів, 

майнових прав та нематеріальних активів, у 

тому числі прав на об’єкти 

 інтелектуальної власності” 

Базовий курс  ІІ (2.1, 2.2) 

04 квітня –26 квітня 

Повний курс 4000 грн. 

 

Спеціалізація 2.1 – 

2000 грн. 

Спеціалізація 2.2 – 

2000 грн. 

 

 

2. Навчальні курси підвищення кваліфікації оцінювачів 

 

Назва курсу Дата проведення Вартість навчання 

Навчальний курс підвищення кваліфікації 

за напрямом „Оцінка об’єктів у 

матеріальній формі” 

Підвищення кваліфікації 

І (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7) 

08 лютого – 11 лютого 

*тестування 11 лютого 

 

та 

 

27 червня – 30 червня  

*тестування 30 червня 

 

 

1050 грн. з 

тестуванням 

 

Тестування окремо 

200 грн. 

 

Щодо надання графіків проведення 

навчання та кваліфікаційних іспитів 
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Навчальний курс підвищення кваліфікації 

за напрямом „Оцінка цілісних майнових 

комплексів, паїв, цінних паперів, майнових 

прав та нематеріальних активів, у тому 

числі прав на об’єкти інтелектуальної 

власності” 

Підвищення кваліфікації 

ІІ (2.1, 2.2) 

01 лютого – 04 лютого 

*тестування 11 лютого 

 

1050 грн. з 

тестуванням 

 

Тестування окремо 

200 грн. 

 

3. Іспити за програмою базової підготовки 

на отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача 

Іспит на отримання кваліфікаційного 

свідоцтва оцінювача ФДМУ 

І (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7) 

ІІ (2.1, 2.2) 

16 квітня 

700 грн. одна 

спеціалізація + 100 

грн. за кожну 

послідуючу 

спеціалізацію 

 
 

Відповіді на Ваші питання та запис на навчальні курси оцінювачів 

 за тел. (0562) 47 08 88  - директор навчального центру оцінювачів  

Кірічек Юрій Олександрович,  

менеджер навчального центру оцінювачів  

Підопригора Надія. 

 

Державний вищий навчальний заклад  

«Придніпровська державна академія  

будівництва та архітектури», каб.228, 

вул. Чернишевського 24 А,  

49005, м. Дніпропетровськ 

 

E-mail: iepi@pgasa.dp.ua 

            091286@mail.ua 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець: Підопригора Надія 

(0562) 47-08-88        
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