
Інформація про оголошення повторного конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучатися до проведення незалежної 
оцінки майна, що перебуває на балансі відділу освіти Підволочиської 

селищної ради 
Відповідно до рішення сесії Підволочиської селищної ради від 16.01.2019 

року № 2956 «Про надання дозволу на оцінку частини нежитлового 
приміщення ДЮСШ», наказу відділу освіти Підволочиської селищної ради від 
03.01.2018 року № 01-од «Про затвердження Положення про конкурсний відбір 
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна, що 
перебуває на балансі відділу освіти Підволочиської селищної ради», відділ 
освіти оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучатися для проведення незалежної оцінки майна, що перебуває на балансі 
відділу освіти Підволочиської селищної ради 

 
Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення, загальною площею 48 м², 

що перебуває на балансі відділу освіти Підволочиської селищної ради. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 47800, смт Підволочиськ, вул. 

Данила Галицького, 66 (частина приміщення Дитячо-юнацької спортивної 
школи Підволочиської селищної ради Тернопільської області). 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору 
оренди. 

 
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі з відбору суб’єктів 

оціночної діяльності: 
 наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта 

оцінки, що має підтверджуватись чинним кваліфікаційними документами 
оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, 
виданими відповідно до чинного законодавства України; 

 досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведені оцінки майна 
зокрема подібного майна; 

 переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки 
майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у 
проведенні оцінки подібного майна; 

 письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом 
оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна. 

Претенденти подають у відділ освіти Підволочиської селищної ради 
конкурсну документацію. Конкурсна документація подається в запечатаному 
конверті на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс» із 
зазначенням об’єкта і дати проведення конкурсу, з описом підтвердних 
документів, що містяться в конверті.  

До підтвердних документів належать: 
– заява на участь у конкурсі за встановленою формою; 
– копія установчого документа претендента; 



– копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному 
складі та яких буде залучено до проведення оцінки і підписання звіту про 
оцінку майна; 

– письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом 
до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, 
завірені їхніми особистими підписами; 

– копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності; 
– інформація про претендента (документ, який містить відомості про 

претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду 
роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково 
залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна 
тощо) 

– згода на обробку персональних даних 
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і 

повинна містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, а також терміну їх 
виконання, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу. 

Конкурсну документацію слід подавати у відділ освіти Підволочиської 
селищної ради за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу 
(включно). 

Документи приймаються до 15 березня 2019 року включно за адресою 
смт Підволочиськ, вул. А. Шептицького, 4. Конкурсна документація, подана 
після встановленого терміну, не приймається. 

Конкурс відбудеться 19 березня 2019 року о 10 год. в приміщенні відділу. 
освіти Підволочиської селищної ради. 

Телефон для довідок 2-10-01 
 
 
Голова конкурсної комісії        Р.І. БЕНЬ 


