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Зміни до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності 

1. Пункт 9 розділу І доповнити новим абзацом дев’ятим такого змісту:  

«наявність на дату проведення конкурсу невиконаних договорів про надання 

послуг з оцінки, укладених між претендентом та органом приватизації, рішенням 

якого створено комісію, а також  наявність неукладених договорів про надання послуг 

з оцінки за результатами конкурсів, що відбулися на попередніх засіданнях комісії.»; 

у зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим. 

2. Абзац десятий пункту 2 розділу ІІ викласти в такій редакції: 

«очікувану найбільшу ціну надання послуг з оцінки об‘єкта оцінки (державні 

органи приватизації формують очікувану найбільшу ціну надання послуг з оцінки 

об‘єкта оцінки відповідно до узагальненої Фондом інформації про результати 

проведених конкурсів згідно з пунктом 3 розділу VI цього Положення. При 
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формуванні очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки мають враховуватися : 

особливості об‘єкта оцінки (зокрема його місцезнаходження, площа, кількість 

необоротних активів тощо), трудомісткість виконання робіт, розмір бюджетних 

асигнувань органу приватизації, призначених для оплати послуг суб‘єктів оціночної 

діяльності. У разі відсутності сформованого показника очікуваної найбільшої ціни 

надання послуг з оцінки об‘єкта оцінки, застосовується показник, що належить до 

іншої групи об‘єктів, які за своїми характеристиками найбільш наближені до об‘єкта 

оцінки);». 

3. У розділі ІІІ: 

 у пункті 5: 

абзац другий викласти в такій редакції: 

«якщо подана конкурсна документація є неповною, зокрема не містить хоча б 

одного з документів, передбачених абзацами другим і четвертим пункту 5 розділу ІІ 

цього Положення, а також не містить інформації щодо досвіду суб’єкта оціночної 

діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна 

(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна 

(експертну грошову оцінку земельної ділянки), яка має подаватися за формою, 

наведеною в додатку 3»; 

абзац четвертий викласти в такій редакції: 

«якщо подана конкурсна документація оформлена неналежним чином та не 

відповідає вимогам цього Положення (зокрема, конкурсну документацію подано не в 

запечатаному конверті; цінову пропозицію подано у відкритому вигляді; документи, 

передбачені пунктами 5 і 6 розділу ІІ цього Положення, оформлено не за формами та 

(або) не завірено підписом керівника; в інформації про претендента відсутній  підпис 

(підписи) оцінювачів);». 

 



 

 

3 

4. У розділі IV:  

абзац другий підпункту 1 пункту 2 викласти в такій редакції: 

«Заявлений учасником конкурсу оцінювач має бути штатним працівником та 

відповідно до статті 19 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 

професійну оціночну діяльність в Україні»   інформація про нього має міститися в 

довідці про оцінювачів, які працюють в штатному складі суб’єкта господарювання. У 

разі відсутності оцінювача, який відповідає вищезазначеним вимогам, бали не 

зараховуються;»; 

абзац третій пункту 4 викласти в такій редакції: 

«Якщо на дату проведення конкурсу наявна інформація про те, що за 

результатами конкурсу (конкурсів), проведеного (проведених) на попередньому 

засіданні (засіданнях) комісії, учасник конкурсу ставав переможцем, але договір 

(договори) про надання послуг з оцінки майна ще не укладено, з такого учасника 

також знімаються по 5 балів за кожний неукладений договір (договори).». 

5. У розділі V: 

у пункті 2: 

абзац другий підпункту 1 викласти в такій редакції: 

«за одного оцінювача, кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) якого 

відповідають об’єкту оцінки та загальний стаж професійної діяльності якого з оцінки 

майна становить не менше 10 років, зараховується 10 балів.  Заявлений оцінювач має 

бути штатним працівником та відповідно до статті 19 Закону України «Про оцінку 

майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» інформація про 

нього має міститися в довідці про оцінювачів, які працюють в штатному складі 

суб’єкта господарювання. За кожного наступного оцінювача такої кваліфікації 
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додається 5 балів. Найбільша кількість балів за всіх додаткових оцінювачів не може 

перевищувати 10.»; 

абзац третій підпункту 3 викласти в такій редакції: 

«Якщо на дату проведення конкурсу наявна інформація про те, що за 

результатами конкурсу (конкурсів), проведеного (проведених) на попередньому 

засіданні (засіданнях) комісії, учасник конкурсу ставав переможцем, але договір 

(договори) про надання послуг з оцінки майна ще не укладено, з такого учасника 

також знімаються по 5 балів за кожний неукладений договір (договори).». 

6. У розділі VІ: 

абзац перший пункту 3 викласти в такій редакції: 

«3. Фонд узагальнює інформацію про результати конкурсів, зокрема для 

формування органами приватизації показників очікуваної найбільшої ціни надання 

послуг з оцінки об’єкта оцінки. При формуванні  показників очікуваної найбільшої 

ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки можуть враховуватися пропозиції 

саморегулівних організацій оцінювачів. Кожні півроку Фонд здійснює індексацію 

узагальнених показників відповідно до індексу інфляції. Інформацію про результати 

конкурсів Фонд доводить до відома органів приватизації та громадськості шляхом 

розміщення на офіційному веб-сайті Фонду в мережі Інтернет.». 

7. Додатки 2, 6, 7 до Положення викласти в новій редакції, що додаються. 

 

Директор Департаменту 
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