
 
Шановні оцінювачі! 

Запрошуємо Вас взяти участь у виїзних навчальних програмах підвищення кваліфікації 

оцінювачів 

за напрямами: 

«Оцінка об’єктів у матеріальній формі» 

(за всіма спеціалізаціями, крім 1.6) 

25.05-27.05. 2016 р. 
 

«Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та 

нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності » 

28.05-29.05.2016 р. 
 

Місце проведення – с. Шаян, Закарпатської обл.. 

  
Мета курсів:  

 Ознайомити учасників з новинами у нормативно-методичному регулюванні оцінки об’єктів у 

матеріальній формі і  оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та 

нематеріальних активів, у т.ч. прав на об’єкти інтелектуальної власності, надати практичні 

рекомендації щодо оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості, у т.ч. експертної грошової 

оцінки земельних ділянок),  машин і обладнання,  дорожніх транспортних засобів, рухомих речей, 

судноплавних засобів та літальних апаратів ЦМК в умовах України, обговорити та знайти оптимальні 

шляхи вирішення актуальних індивідуальних проблемних питань учасників в межах круглих столів. 

 Навчальний курс  орієнтовано на:  

 оцінювачів, що спеціалізуються в сфері оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості, у т.ч. 

експертної грошової оцінки земельних ділянок),  машин і обладнання,  дорожніх транспортних засобів, 

рухомих речей, судноплавних засобів та літальних апаратів, 

 оцінювачів, що спеціалізуються в сфері оцінки цілісних майнових комплексі, паїв, цінних паперів, майнових 

прав та нематеріальних активів, у т.ч. прав на об’єкти інтелектуальної власності, 

Викладачі: 

 

 фахівці Фонду державного майна України, 

 Олефіренко Валентина Леонідівна 

 

Вартість участі  в навчальному курсі підвищення кваліфікації «Оцінка об’єктів у 

матеріальній формі»: 1500 грн.(без ПДВ).  

Вартість участі  в навчальному курсі підвищення кваліфікації «Оцінка цілісних майнових 

комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав 

на об’єкти інтелектуальної власності »: 1500 грн. (без ПДВ) 

 

  
У вартість навчальних курсів входить: витрати на організацію та проведення заходу,  кава-паузи. 

 

 

Наші реквізити:       Навчання відбудеться за адресою: 

Розрахунковий рахунок № 2600701284516    с.Шаян, Хустський р-н, Закарпатська обл..                           

в Укрексімбанку м. Києва                 Міжнародний інститут бізнесу 

МФО 322313, код ЄДРПОУ 19362125 

Довідки та реєстрація за телефоном:  (044) 585-00-40 – Кіріна Тетяна Гаврилівна,  

(веб-сайт: www.iib.com.ua) 
 

 


