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ГIершrий застуIIIIi{к гоjIови
рай о н ноТ 7_цержа BrloT адм i нiстlэа lti l

перrшиЙ заступниК головИ районгlоi дерrкавrlоi
адлti Hi страцii, голова KoMiciT:

FIачалъниК вiддiлУ гIравового забезпечення,
взасп,rодiТ з правоохоронними органами,
обороt;rtоТ,га мобiлiзаr]iйrrоТ роботи, запобir,ання,га вияI]леiIня коруllцil' агtараr.у Кап,l'янка-Бузькоi
р айдlер lrtадlм i н i стр аtцi i, с екр етар ком i.c i i.

члеttи kilpricii:

}Iачал ь }{ и к tli д:l i лу агроrI р оми с .гI () во го роз tstrl.Ky
Капц'яttка-liузькоr' район Hoi' дс.ржавноТ
адмir;iстрацiТ;

шач аJIьI{ик в iдztiлу ф i нансово-господарського
забезrtе чеFII{я апарату Кам' яrr ка-Ilузькоi районноТ
держав]-iоj' адм iH iс.граriii;

i{аLIальник вiддiлу комунiкацiй з громадськiстiо,
оргагtiзаttiйноi та iнформац iйноТ дiялъностi
Ka]tl' ят]ка-Бузькоi район гrоi' держав ноi
а,,tпI i t r ic l 1lз11| 1',

головний спецiалiст сектору мiстобулування,
архiт,ектури l.a булi вниilтва Кам'янка-Ьузькоi
райогrн оI /ieржаBrloj' a:tmr i н i cT,parti r' ;

l{8ч€IJIьник вiдtдi;rу у Кап,t'янка-Бузькому районi
I-оловного управлir:rlя /{ержгеокадастру, у
JIъвiвськiй областi (за зго;lою).
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поло}кЕння
, tIpo коI{ltурсrrий вiлбiр субОскт,iв оцitло.lноi дiяльнос,гi

для проведення eкcllep-гIloT гроrшовоi о lti rll(Il земел ь н llx дiля ttoK
несiл л,ськогосlIода рського II ризначен}Iя

Положення про коtлttчрсгtиti вiдбiр суб'сктiв оцiгtочноi дliяльностi для
I Il]O1]eile I IIIr{ експертноТ грошtовоТ оцlнки зе]\{ельних it i-itя ttclk
несlльськогосподарського iIризначеrrня (далi Полоittення) розроблено вiдповiдно
до Земельilоl-о KoileKcy YKpaTlltl, Заксlrliв УкраТтти Kllpo оцiнку зе]\,{еJlь)), uПро
оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночllу дiяльrтiсть в YKpaiHi>, <Про
пцiсцевi державrii адптiнiстрацiТ>, з метоrо забезпечення конкурентних засад та
неупередженостi у виборi суб'с:кт,iв оцiночt-tоТ дiя,тlьностi llля проведе}]ня
ексшертноТ гроrповоТ оцiттки :]емеJIьFiих дiлянок ттесiльсцкогосподарського
ПрИЗнаLIенFIя, якi пiд.rтягаtоть lrродажу громаi.lянам, фiзичгlипt особам, -
пiдприемцям та Iориllичнипц особам.

I]e 1lолоrкення визIIачас процсl]уру t(оIJкурсного вiдlбору суб'сктiв
оцiночноТ дiяльностi дJIя ]Iрове/lеtlttя експер,гллоТ грошовоТ оцiгlки земеJIьних
дцiлянок несiльськогосподарського llриз}lачегrня (лалi - Котtкурс), якi пiдлягають
rIродажу громадяItам, (liзиLjIII4м особал,t - lliдltрtлс:NILiям та юридич[iиNI особам.

Пiдставами дjIя IlроведеL{нrl ексгIер,ггtоi грошовоi оцiгlки земелъноi дiлянки
с розпоря/lженriя го,r]ови об.;iасltоi l(epiltaB1-1oT адiмir-iiс,грацii, договiр гrро ollJral,y
авансового внеску в рах]-}{ок оIljlаl,и tliни зепtеilьгIоТ дiлягlки.

l .ВизtlачеtIIIя r,epMi triв
.l,l.У 

цьоN,{у Положеннi HaBe/_{eHi FIижLIе термilrи ts)киваються у такому
зна.теннi:

об'скt, експер],IIоТ гроrловоj'оtliгtки *:]еN,{еjlьгтi /.ti;rяt-{ки дерrкавtлоi влаiностi
.tи iх частини або сук\rгllliст,ь земеJlьt{их дi,llягlок, якi розтаrrtованi за мех{ами
насеJIеного пункту FIа територiТ Кам'янка-[iузького району з установленими
'N4ея{ами, IIевниN,I п,tiс1_1ем розташуваiJI-1я, з визI]аLIениN{и шодо них правами;

суб'ект оцiночtlоТ дiя;rьtlосr:i (ччаслlrrк KorrKypcy) - суб'скти оцitлочноТ
дiяльностi - суб'скти 1-осполарrоваIiIIя] Illo о,гриNlаUltt сер,гифiкат суб'сi<r:а оt]itточноi
дiяльност,i вiдповi/1I]о jlo Заrсогtу УкраТtrи <[1ро orliHl<y майгlа, майнових прав ],а

професiйну оtдitlочtrу ltiя.libHicтb в Yi<paTili))] а також суб'скти оцiночноТ дiяльностi
в сферi оцiнки земеJIь, якi о,грима,ци лir{ензii rra виконаl{ня земJIеоцiночlзих робiт
вiдповiдно до Закоr+у УкраТни <Ilpo ;lillеtтзування Ilевних видiв госпоJ{арськоТ
дiялъностi>;

оцiтrювач-сРiзичlта особа суб''сtс,г тliдгtрl.тсмниr{ькоТ дiяльностi, яка
отримала ква"lriфiкацiйrtе свiлоц,гво оцiнювача з експертноТ гроlловоТ оцiнки
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земеJlьних дi;rянок l,a лiцензiю I{a

встановленому закоFlом порядку;
виконаItня землеоцiI]1очних робi,г у

договiр на провеl.tснttя експертноI гроrшовоТ оцiнки земельноТ

дiлянки - договiр, укладеIrий rtiж райдерх<аitмilriстрацiсrо та суб'сктом оцiночноТ

дiяльностi, визна.Iений на коI{курсних засадах вiдrrовiдно до LIього Полох<ення;

експертIJа гроLIlова оцiгтка зеN,Iельноr' дiлtягтки резуJ]ьтат визначення
BapTocT:i земелъIJоТ дirrянки,га пов'язаних з F{еIо прав суб'скr:ом оцiночноТ

дiялъност,i у сферi оцiнки земеJIь iз застосува1{IIя]\{ cyкyllLtocтi пiдходiв, п,tетодiв та
оцiночгtих процедlур, ш{о забезгtс.tуttl,гь збiр 1,а ана.lтiз даних, проведення

розрахункiв i офорN,{JIення резу;lьтатiв у виr,лядi звi,гу rlpo гIроведеtiня експертноТ
грошовоТ оцiнки земеJIьноi /tiляrrки;

KoHKypcI]a докуr.tеttr,аtliяl коLIкyрсFiа tlрсlllозиtliя l,а докумеr{ти, rцо

rriдтверджую],ь гIраво I1pel,etl,,lcIITa t{а rIpoBei]et,{tIя експертt{оТ оцiгrки;

конкурсна riроltозицiя пропозиuiя учасника конкурсу щодо BapTocTi

Iзиконання робiт з оцiнки,

пiдтверднi i{окумен,ги lloKyI\4eIll]и, якi визr{ачаIоть rтравовий статус
;i

tIретендеI]та, rriд,гвер/tж)zlq,rп йоl,о гlраво:] виконанltя робi,г j оlltttки зеIvIель, а

l,aкo)t{ лоi{ументи, Ll_lo пi/i,гвr,рzt7i(}ют,ь вi/tгtовi/lrtiс,гь коFIкурсtлоТ tlрогlозицiТ умЪвам
конкурсу.

2.За гал btt i гlо"llожеtIня

2.|. КонкурсrIий вiдбiр суб'скr,iв оLtit,точt,tоТ лiяrrьгtостi дtJIя проведення
експертноТ грошовоТ оцiгlки зe]\,Iejlbi-ltix лiляttоtt зitiйснюст,ься коtlкурсною
комiсiсю з вiдбору суб'скritз оllitlочttоТ /tiя"llьностi дJIrt гIровелеr{ня експер,гноi
грошовоi оцiнки зеNIельних дiляtнок lтесiлtьськогосполарського призначеrrгrя (лалi -
Коп,riсiя), склад якоТ За'ГВеРДХ\УС'ГЬСЯ РОЗПОРЯД/КеННЯМ ГОЛОВИ

райдержалмiнiстраlliТ, .у crtlta,,ti I{e Met]t.IJe 5 осiб.

2.2. очолюс Koп,ticito l,cl-iloBa KobriciT.

2.З. Засiдання KoMicii с правоN4очним у разi присуr,ностi на Frьому

бiльшос,гi вiд iT загального складу. р

2.4. Рirrrення Koпricii гlрийп4дс1,1,ся бi-гrьшiсr,tо голосitз прису,гнiх на засiданнi
т,а оформJlясться пpoToKoJlo\,{, якиL"l гriдlгrисус,гьс:t 1,ciMa присуl,rtiми на засiданtti
членами KoMicii,

У разi piBT,roi кiлькостi голосiв, i,oJloc голови KoMiciT с вирiшаJIы{им,

2.5. Комiсiя ttроводи,гь засi/lаttгi-яr у разi rrеобхiдностi,

3.Г[iлгот,овltа /lo I]poBeile}tllя KoI{Kypcy

3.1.Пiс"llя I]f{есеIIня а]]аIIсоl]ого вIIеску, рiш.tегlням Korr,riciT призначасться чаQ

]]а дата проведешня конкурсу на вiдбiр суб'сктiв оцiночноi лiяrrьностi ДЛЯ

IIроведеЕIFIя експер,ггtоТ грошовоi оцi нки земеJlьIrих дi"пяirок.

З.2. Iнформашiя про rIроI]еденIJЯ KoHKvpcy [Iillлягас оприлlодненн}о FIа

офiчiйному веб-сайтi Кам'яl,iка-Iiузьrtоi' paйrotittoi' дlср>ttавtrоi а.iiп,riгIiсr,рацiТ r,a в



районнiй газетi <Життя i c.ltotзo>> lle tliзtliше ,{к за l5 :trrirз i]o огоJlоrrtегttli дати
гiроведен}iя KoHIiypcy.

З.3. Iнформаuiя l1}]o умови провед{ен}-lя Конкурсу з вiлбору суб'сктiв
оцiночноi дiяльrтостi rтовиtтна пцiс,гити I{acTyIrHe:

- дзту, час i ь,тiсце гiроведеJ]rrя Коltr<урсу,

- вiдомостi i-Tpo об'скт оцitlкl.t;

- кiнr{евий тсрмiгr Ilо:1&ItIlя lilo]tvмe]{TiB, який \4ас стаFтоI]lтти не мегtше i0
робочих ltrriB до дliя провеле}tIIя KorrKypcv;

- терп,tiн викоI{анIlя робiт в ка-r]енJIарtILlх i{IIях (у разi поr,реби);

- перелiк пiдr:вердних докул,lегt,гiв, якi подаtоться }{а розглял KoMicii;

- квалriфiкацiiir-ri BIINIoI,11 J{o уLIасникiв l{orrKypcy (вимоги tцо/_lо практичного
дtосвiдtу з оt]irlки л4айtIа, зокреN,{а гrодiбttого майгrа);

- м i сце:зttаход)liеI] Lrя Коbr i с iТ, коl {],aкT,t,t i т,с;tе(loTt lT.

З,4. Суб'скти оцitто.tt-iоi дiяльгlостi, якi бажають ]]зяти yLIacTb в

оголошеному KoHKypci] под{аIо,гъ до райдеря<а;lпtiнiстрацiТ1, i] запечатаному
l<olIBepTi заяву FIB уqзgтu у KoHKypci гrа колtгtий об'сктокремо.

Що заяви до.цаю,гься:

- копii устаrIовLIих докyмеrт,гiв lтретеllдеtrта (для }ори/{ичних осiб);

- копiя гIаспор,га (лля претеt]дента фiзичноТ - особи);

- HoTapiaJTLi]o llосвiitчетtа коttiя лiцеLrзij' на прова/]жеFItIя госrIодарськоi'
дiяльностi щодо г{роведення зеN4леоt_liгtочгtих робiт,;

- копiя квалiфiкацiйrrих cBillot{T,B оr{iнювачiв, якi працtо}оть у штат,I]ому
складi та яких буле заJIучеIIо до проведенi-{я оiliгtки та шiдписанriя звiтf про
eкcl]epTнy гроIj IoB1, о шi t r Kv зе i\,1 eIl ь Lt clT,,ti "lt я ll ки ;

- писъмо]за згода г]а обробку персоIIаJIь]tлIх даних (для претеIlдента

фiзичноi * особи);
е

письмовi згоди оцiтllовачiв, яких буле /{o/,iaTкoBo заJIучеIjо Ilретеt{дентом
до проведення робi,г з оtIittки зе\,1е-lIь 1,а пiдгtисаtltля звiт,у. завiрегri Тхнiми
особистими пiдтrиса]\,{и (у разi за.ltl,чсttня),

- rtoHKypcr-ri пропозLlItiТ шtодо вар,гос,гi вLlкоlIання робir,, а тако}к c-t,poк

виконан}Iя робiт з ексгlертноi' t,pottIoBoT оцiгtки земельr{оТ лiлягlки (tlодаються у
запечатаI]ому KoHIзepTi ).

Yci доltуN4еIll]и ,га KorIiT докумеttт,itз t,tосrзi;lчуIоl,ься гtiдгIисопt керiвника
суб'скта оцitlочноТ /liяtiibHoc:r,i тa cKpilt,lttolol,bcя IIеLIа,гкоtо (д;rя юри/lичI{их осiб).

;
lгKOt,lKYPCtla .i(Оt()/\{еН'l'а1.1lЯ tIО;JilС'ГЬСЯ У ЗаIIСЧа'ГаЕIОN'IУ КОI{ВеР'Гl З ОПИСОМ

rriл,гвердrr(уваJlьl-{их /tокуN{еtл,гilз, Il1o ]\Iiсr,яr,ься в коt-tвер,гi.



У разi гтевiлповi::носr,i /lo*y]\,{eгrl,iB вип,tогаN{ чинг]ого закоItодавства] LIього
ПоложеНн,t, а тако}i у разi IIоilаIJI{Я t]еповI,{оI,о IIaKe,l,a докуNIсl{тiв, заяtва на учас'ь
у KoHKypci rTe розl-лядас.т.ься.

3.5. Суб'скr: oi]itto.tHoi ;iiяльttостi ilece
поданоТ rrим iнформацii,tэ /IоiiуNlен,гiв,

тзi;iгtовiдальнiсть за достовiрнiсть

4.ПорялоI{ IrpoBeiteI{}Iя ltоIlKypcy
4,1, ltoHKypc з вiдrбоIlу суб'ск,гiв oriittclчltot, дiяльr.lосr,i Ilроl]о/{и,Iься за

IIаяRностi tTe менiше двох учасrlикiв Конкурсу.

4.2. КоrrВертИ УЧаСнtтt,,ilз KoнKvpcy з гtроIтозl.тtliяп,tИ Iцодо розмrру плати, а
такоltt с,гроку виконаi]}Iя робiт. з оr{itтки зел,tе;lьнот дiлягtки вiлкриваютьсяl }Ia
засiдангli KoMicil'.

4,з, FIa rriдставi рiшеitltя l{оптiсii переможцем Конкурсу визIlачас.гься
учасник, пропозицii:lкоr,о lrаlтбiлъш гlовtIо вiдповiдаtоть таким критерiям:

мiнiмальна вар.гiс.гь Iiос_ц)/г суб'скта ot{itto.tltoi itiя.шьгlос.ri що,liо викоl{ання
eKcT-tepTHoT I,рошltltзоi'оilittt<tt Зеl\1Сj]I)tit-lх ili,ilяttок по Bi.illtoltletTttto До iнlлих
1'часлlикiв KoHKypcl,i .l

мiнiмалЪний стрОк Rиконання робi,г з оцiнки земеjIьFlоТ дjлянки
Результати Конкурсу о(lорN4ляю,гься tlpo'oKoJlorT Kob,riciT.

4.4, ПротокоJI KoпliciT с пi/lс.гавоtо l1ля оi.оjlоIlIеIi}lя IIереN,lо7iil{я Конкурсу т,а
)/кJlаl{еннЯ доl,овор}/ п}]о rtpot]e/leHIlя ексtlср-гttоi' t.роrшогзоТ оцittки земельних
дiлянок.

4,5,У випадках, коли I{a участь у KoHKypci tTe rтадiйшло >ltодноi заяви абоза рiшенням KoMicii' rrеремо}I(I{я l{orrKypcy }1е визI]ачеIJо, приймасr.ься рirпетrнящодо про]зеден}{я гIов,горtIоr,о Коrltir,рсу,га IlризtIаLlас],ься да,га йоt,о провеlIеIrlIя.
4.6. Ir"rфорiчrацiя ilpo резуJII;ТД-t.и Kol{Kypcy оl]риJltоllнюсl]ься на офiцiliному

веб-сай,гi Кам'янка-БузькоТ paйotrrroi лср)кавllоi a.,rmrirlicr.pauii та в районнiй газетi
,,)Ки г,гя i слово,,,

4.7. |]вi,г про eкcIlePr.H)/ I.poIIJor]y Сlцirtк\, земе.rtьIIоl'дiляrtки пода..,.осо ,ru
розгляl{ JТъвiвськiй об",rасrii й .церiк:lвrl iй a/tll irr iс.граrliТ,



/]одаl,ок
до IIолоr+,снtlrl про коtiкурсний вiлбiр суб.с:ктiв оцiнtlчнсll'

;ti ял ь н ocTi i LJlrl I IpO tiедс Н гtя е lic пе lll.tJoi' I ро шо воi' о цi н tt 1.1

зс\,1е",1ь}{1Iх дiляtltltt нссi-цьськогt)сllоJilllсьliоl() IlрtiзJiаLiеFlня

]-олсlвi I{алt' я rt ка-Бузькоi'
райлсржадм iTricr рацiТ

Заявttt,l к:

( пoIlI{a F{азва Iори.цrIчноj' особт,r.
I IlБ

ф iзтt, ttrоi' 0соб и-гI iil(тtрисл,l r 1я)

(topT.T;lt-r.THa адреса)

( rtiсL{езлtаходжеI{l{я - адl]еса офiсу)

( llor.l elэl,l liонтакl,F{их теJlефоI{i в)
,f

зАяI]А
про учас'ГЬ 1z ц9п,{урсi з вiдбору суб'скr-iв оцiLtочijоi дiяльностi
для проВеденi{я експертНоi грошtовоI оцiнки зеN.{еJIьноi дiлянки

I{eci JlьськогосiIодарського гIризначенFIя

Пporiiy
дiяльностi длrя

допусти,ги до участl
ПРОВеЛu'l l I IЯ cKCl Iepl t Ioi'

(каласт,ровl.tй LIoMep

у KoнKypci з вiдtбору суб'сктiв оцiночноТ
I,poLrIoBoi оL{iFIки земеJIьiiоr' дiлянки площею,

Г?, ), Iцо розтаiuована за
алресоtо

(прiзвише та iнiцiали KepiB}r14i(a) ]\4.Il.

УповновахiеI{а особа, яка гIодас _JаяI])/:

(lr i,чllис)

,(прiзвиrце, iм'я ],а шо бат.ьковi)

lIаспорт: серiя ,\9 , ВИllаt"{ий ( р,

(назва i
органу, U_Iо видав Iracпop])

(rтазва та рекtзiзити докуN4еIi,г)/)
l]икоIlання дiй)

lдо гIосвilIч,с праL]о угIов}]оваженоi особи на


