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Вiдгrовiдrrо до Земельного кодексу УкраТни, Заксrн1, YKpaTнlr Er}itlt,

землечс,грiй>, Закону УкраiЪи <Про оцiнк1, земель)), посIанс}ви Кабiнr-, гу
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дi.,lяitкit дер}кавноТ та комунальноТ в-цасностi)>. ст. б. п,9 ч.i сз:. 39. с,г,41 -3aKol;5i
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tr. Утворити постiйно лiючу комiсiю I1o вI,Iзначенню суб'скта оцitls_,чн*Т

Цiя;tьностi. для проведення експертноТ грошовоТ оцiнки зеN{е,тiьнi,t;i дi.llяль+t;.к

Дер}i{аФноТ форми власностi, ро:]ташованих за мех(ами FfaceJleHIIK i-l,,,,t{Iii;.:

.Пьвiвського район1, ЛьвiвськоТ областi. у ск,тадi згiдно з додатком tr.

2. Затвердити Положення лро шостiрiно дiiочу колдiсiло ло BrlзHa_l1eiiiljlij
{:;iiб:.птu оцiночноТ дiяльностi, для прOведення експертноТ г]эоirtс-rвоТ oriiHl*,t
ЗеJч{е.ЦЬнИх дiлянок державноi форlли B;lacHocTi, розтаiljованих зiх l,{eiкi]hi:,i

FJаСеЛеНих"пlzнктiв JIьвiвського району j[bBiBcbKoT областi. fi{g дс}да6]тьijя,
З. KoMiciT забезпечувати розfi.Iiщення на веб-сайтi JibBiBcl,Kcli райол*гltli

ЦеР)ItаВНOТ адмiнiстрачiТ оголошення про конкурсний вiдбiр суб'ск,га ciliiHr,r.ii;t;T
.liяльнсlстi у сферi оцiнки земеJIь. згiдно з додатколд 2.
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полояtЕння

шро шOстiйно дiючу комiсiю по визначенню субОскта оцiночноТдiяльностi,
для проведення експертноi грошовоi оцiнки земельних дiлянок державноi
форми власностi, розташованих за межами населених пунктiв Львiвського

району Львiвськоi областi

I. Загальнi положення

i. IJe ГIолохtення визначас порядок роботи KoMiciT, яка с д,_.,р;]дчi]\]

с}FiгаF]Oм пl]и головi районноТ державноТ адмiнiсrрашii' та застосOв,устьсr{ i' рlазi"
flкщс BapTicTb надання поOлуг з ексlлерIноi грошовоТ оцil-лки земельноТ дi;;яl-it,;lr с

h{eнllicto 50 тисяч гривень" Якrщо гliд .1зa проведення конкyрс.1, з'ясчЕ;"р69д. illi{-}

вар,гiсть rIослуг з експертноТ гроttловоТ оцiнки земельноi дillянки дорiвнюr- аглс;

гtеревишу€ вищезазначен_у ayillyi матерiали такого конкурсу п€Е)едаIотьсrl,цсl
iiегl;1ерногtl KoMiTeTy районноТ лержавноТ адмiнiстрацiТ.

2,, Вiдбiр суб'скта сrцiночноТ дiяльностi у оферi оцiнклt зе\,tеjiь ;i]ji.{i

гIрOtsедення експертноТ грошrэв,эТ оцiнки земельноТ дiлянки ,здiйснюеться llicl*
KoMiiieKl.

*J. очолюс комiсiю голова KoMiciT. I'олслва KoMiciT у N,{е}ках. наданрtх йi]м-;
]lоtsноважень: скJIикае заоiдання кlэмiсiТ; головус на засiданFIях KoMi*ii"; прийt*ае

1эitлення Еро повторне tIрOведення конкурсу у випадках. перr:лбачOнI];ч, ]j}i\li

ilсл;rо;кснням: видас розпорядження та цоручення, обов'язi<овi д;l.я Rрlкоj{ан|{я
i;ленами koшticiT; органiзовус пiдготовку мат,ерiапiв для оtlрацювання K,clvticic:to;

r-tiдпl.tсус документи rцодо роботtт KoMiciT; представj-тяс KoMiciro у Bi:_lнoctаHax з

vcTaijoBaN.Ili та органiзацiями" зс)крема за рiшенням KoMiciT мас право звеi}т,а1,1i{]..'

з вiдповiдFIими письмовими запитами.
4. Секретар KoMiciT е iT членом та в меlltах наданих йому г{овtiсва}ItеiJь:

ЗабеЗпечус здiйснення наданих циN{ rIолохсенням повЁOважселiь; :забезпеч,,,,,:

виконання доручень голови KoMiciT; рg,дvс довiдковi MaTepia-lra дJля j]озг,ляji]л1 ll;i
засiдагlнi KoMiciT; складас] прот0!iоли засiданъ KclMiciT; п jлго l,;,ltiK;i

iнфорilтацiйного гtовiдомлення flро проведення кOнк_yрсу; забезпечеL]гirl
огiр}Iлюднення на оdliцiйномy веб-сайтi iнформаrriТ про огоj]ошення KoHtiJ/l_ic,i:
опраI{ювання поданих претендентами пiдт,вердних документ,iв. доку,лl*нt,il-л
tцод(о практичного досвiду викOнання робiт, з сlцiнки; гiiдготtlвка, д,ця rсопцi*;i

i,'ido}{Kyl]ci, окладеноi за рез),льтатами опрацюванi{я пiдтвер*нttх ,цокум*нтiв, i,l

TaKLl,K гlаявноТ в раЙлерrкадмiiliстраriiТ iнфорrчrацiТ (даттi - iнформацiэlr+а лirвiдкз);



гiiдгстовtса iнформацiТ про результати KoнKypcjl/ для повiдомлення lrepeMo;ttl-tiB
конку,рсу та для 0прилюднення.

5, В iнформашiйнiй довiдцi зазначаеться ilро: наявнiсть у претен,цеIJт;I
сертифiката суб'ск,rа оцiночноТ цiяльностi, яким передбачено }1ровff,щiкснtl;t

практичноТ дiяльностi з оцiнки майна за напрямами та спецiа,чiзацiями в [4eiкax
L\{4}; напрямiв, що вiдповiдають об'скту, оцiнку якого здiйснкrв&тиiчlг;
llереможець конкурсу; гiерелiк оцiнювачiв, якi перебуваtоть у ,rр)iдоýи.ч

вlднсlсинах iз претендеI{том! iз зазначенням ix ква,чiфiкацiТ. пiдт,верл;itеr;о1
;снаriфiкацiйнрtми свiдоцтвами (квалiфiкацiйними документамлt) clцilrloBa.ta:
[lepe.r_-Tiк оцiнювачiв, яких претендент додатково залучас за r[ивi:тьно-пjlз-ROtsи.!1I.I

догt-}ворами до виконання робiт з оцiнки за ix пIасьfu,Iо_л]{iю} згi!.{ою- i*

.jа.значення\4 1x квалiфiкацiТ, пiдтвердяtеноТ квалiфiкацiйнип,tи свiлоriтва.лl1.1

(квачiфiкацiйними документами) оцiнювача; наявнiсть зауважень з бок,r,орг;rIтiв
йr;LтватизацiТ до звiтiв про оцiнку tчtайна, складеt{их претенден Iоhа" ,t TaKOitt
оцiнюва".lап,tи, яких BiH за,туча€ до надання послуг з оцiнкrт за Lt писIэliшOвокj
згL}i{ою, за пiдсумками ik рецензування: наявнiсть заувffке},Iь до звiт_iв lJ

i]KcilepxнCIT грошrовоТ оцiнки земельних дi-цянок, iнформацitlю про якi во:-lолiтотъ
,0рганrr лlриватизацiТ, за пiдсумками l'.ч рецензування (у разi викоr{ання ;,,rэбiз з

еltсгtеj]тi{оТ грошtlвоi оцiнки земельних дiлянок вiдповiдно до Заr,ону Уг;раiнi:
<<l1po оцiнку зеiиель>). ffo iнформацir-лноТ довiдки може включатIlсь irэфорl,tаriili
ll1эо рiиiе}lня екзаменацiЙноТ KoMiciT, контролюючих та правоохоронних органiв.
iHmrTx державних установ Iцодо практичноТ дiяльностi претендента з оцiнклr
п,lаЙг:а або оцiнювачiв, шо перебувають з ним у трудових вiдносинах" та ],ii.ч.

ЯкиХ BiH зfu'lучас за цивiльноправовими договорами, а такоиi резуjrьт,а,г]l
мtзнi'горинr..; якостi звiтiв про ошiнку майна, IIрOведеноIt-\ l;рганаý,{i]
привал,изацiТ.

II. Пiдготовка до проведення конкурсу

i. lнформацiя про проведення конкурсу мас мiстити: дат}, час i nticl]e
проведення конкурсу; iнформацiю про об'скт оцiнки; кiнцевиr"t ,герпаiн iiоданЁirl
ДОКУМентiв; строк виконання рсlбiт у календарних ]нях (за потребrа); гiерi,:.пiк
пiдтвердних документiв, якi подаються на розгляд KoMiciT; вI{N{оги дс y,TacpilтKiB
i(oНK),pcy; iнформацiю про замовника; вiдомоотi про мiсцезirаходяdенttя Ktrп,riciT"

робочоТ групи, ix KoHTaKTHi номери телефонiв.
2. Особи, якi надають iнформаrliю про об'скт оt{iнки, вiдгrсвiдато,гь за tj

достовiрнiсть, повноту та вiдповiднiсть вlамогам законодавства.
3. iнформацiя про лроведення конкурсу публiкусться в засобах масовсТ

iнформачiТ та на офiшiйному веб-сайтi palioHHoT державноТ адмiнiсrрашiТ з
мереиti IHTepHeT за |4 днiв до ого-цошеноТ датlт проведення кOнкурс)i.

4, Конкурсна документацiя претендента пода€ться в зз,шеч8т,&tiоIчl)i
tcoHBepTi до вiддiлу документообiгу. рOзгJIяду звернень,тромадян та конгр,сJl[i_)
аГI*!]аш' раЙдержадмiнiстрацiТ за чотири робочi днi до tlголоlленоТ да,гri
ПРОВеДення KoHKypcv (включно) i складасться з: конкурсноТ лрсlrлозl.эiiii"
ЗаПеЧа]'аноТ в окреп,tсil4у KoHBepTi, в якiЙ зазначено також строк влiко}lа,Fiня робiт
t-v калеЕдарних днях), якrцо його не було визначено в iнформаuiТ rlp*
ОГOЛОшlення конкурсу. Пропозицiя шодо цiни надання посllуг :з rrltrit,iKl,t



}рах},ýанням усlх податкlв, якl сплачус претендент згlдно 1з закOнO&J,

доку\{ентiв щодо практичного досвiду виконання робi,г з oriiHKpt разоNt iз
ycix податкiв, якi згiдно 1з

заповненою iнформацiею щодо досвiду суб'екта оцiночноТ дiяльностi та (або)
оцiнювачiв, якi будуть залуrенi до виконання робiт з оцiнки майна (експертноТ
грошовоТ оцiнки земельноТ дiлянки) та пiдписання звiry про оцiнку майна
(експертну грошову оцiнку земельноТ дiлянки); пiдтвердних документiв. На
KoHBepTi слiд зазначити: <<На конкурс з вiдбору суб'сктiв оцiночноТ дiяльностi>,
а також зазначити назву об'екта оцiнки, щодо якого будa проводитися
конкурсний вiдбiр суб'скта оцiночноТ дiяльностi, та найменрання юридичноТ
особи або прiзвищо, iм'я, по батьковi фiзичноТ особи - пiдприемця, який пода€
конкурсну документацiю.

5. До пiдтвердних документiв, поданих на конкурс, належать: заява про

участь у KoнKypci з вiдбору суб'ектiв оцiночноТ дiяльностi; iнформацiя про
претендента; копiТ квалiфiкацiйних документiв оцiнювача з експертноТ
грошовоТ оцiнки земельних дiлянок, у тому числi посвiдчень про пiдвищення
квалiфiкацiТ оцiнювача з експертноI грошовоТ оцiнки земельних дiлянок.

б. Iнформацiя про претендента мiстить: наявнiсть сертифiката суб'скта
оцiночноI дiяльностi та (або) вiдповiдного документq передбаченого статгею б

Закону УкраiЪи кПро оцiнку земель); наявнiсть спецiального дозволу на
провадження дiяльностi, пов'язаноТ з державною таемницею; iнформацiю про
оцiнювачiв, що перебувають у трудових вiдносинах з претендентом, а також
яких BiH залl^rае до надання послуг з оцiнки та пiдписання звiту про оцiнку
майна (експертну грошову оцiнку земельноТ дiлянки): квагliфiкацiя, стаIt
роботи, членство у саморегулiвних органiзацiях оцiнювачiв, наявнiсть
вiдповiдноТ форми допуску до державноi таемницi тощо.

7, Одllн i той самий оцiнювач може бути заJIу{ений:tо вико}{ання робiт,з
оцiнки rэдного об'екта лише одним претендентом.

8. Пропозицiю щодо цiни надання послуг з оцiнки; локуме}{тr.r lr(o 10
практi{чнсго досвiду виконання робiт, з оцiнки разом з iнформацiекl lл,t};l{)

лосвi;lу претендента та оцiнювачiв, якi булуть залученi до виконання робi-г .э

eKctTepTHoT грошовоТ оцiнки земельноТ дiлянки т,а пiдписання звiту прi}
експертну_ грошову оцiнку, земельноТ дiлянки; глiдтверлнi документлt tvlз(,

засвiд.lцlи пiдписом керiвник суб'скта оцiночноТ дiяльностi.
9. До участ,i в KoнKypci з метою виконання робiт, з ексшертноТ г,роtповсlТ

оцiнкlа земельноТ дiлянки допускаються претенденти, якi с су,б'ск],аi,lil
СlЦiно'+ноТ дiяльностi у сферi оцiнки земель вiдповiдно до с,гаттi б Закон1;
YKpaTHpt <llpo оuiнку земель)) та вiдповiдають виlчlогам до {учасникiв KoilK;,,pcy,,
передбачених пунктом 10 цього роздiлу.

10. ВИмОГаМи до учасникiв конк}.рсу лередбачен0 наяввiсть: ск;rаденr_li,
вiдповjдно до цього Г{олоrкення KclHKypcHoT документачiТ, яку наданс ],

ВИЗНа'lениЙ в iнформаrriТ про пров(lдення конкурсу строк; вiдпсlвiдноТ
ква,чiфiкашiТ оцiнrовачiв щодо об'ект:; оцiнки, шо мас iriдтвер;lхсуIJа..rися
ЧИtlнIiМИ ква,тiфiкацiйними овiдоцтвами (ква;riфiкацiйними ;1oKyMr.HTaMlT !

с-r{iнювачa, виданими вiдповiдно до Закону УкраТни кПро оцiнкlz земе_rlь)) ,ц.ltr,[

виконанНя робiТ з експерТноТ гроШовоТ оцiНки зел4еЛьнр{.Х лiлянок: ПеРе,llКЛ"
oiliнroBaraiB, якi булуть залученi до надання tlослугз оitiнки та тiiдлисанtiя зiзi,г.;
ПР(t eкcrrepTнy грошову оцiнку, земель}IоТ дiлянки. та iх особистого ilссвiд\/



проведення робiт з експертноi грошовоТ оцiнки земельних дiлянок, у тому числi
подiбних земельних дiлянок, зокрема за цiльовим призначенням; перелiку
iншлих фахiвцiв, якi можугь бри заrrуrенi до проведеннlI експертноi грошовоi
оцiнки земельноТ дiлянки вiдповiдно до вимог чинного законодавства (для
виконання робiт з ексtlертноi грошовоТ оцiнки земельних дiлянок) (за потреби);
досвiду проведення робiт з експертноi грошовоI оцiнки земельних дiлянок, у
тому числi подiбних земельних дiлянок, зокрема за цiльовим призначенням.

III" Загальнi питання проведення конкурсу

i. Засiдання KoMiciT гtроволл{ться у разi присутностi не менiilс двOх 
,греl]r]н

iT кiлькiсного складу" Конкурс проводиться за наявностi ite Met{trtie ,тtsо.t

3rчасникiв. На засiданнi KoMicii можуть бути присутнilчtи IтредставнI{кi{
]-iр*тендентiв, осiб. що можуть бутlI сторонами договору про надання пOgлуг з
лriliглкil, правоохоронних органiв, засобiв масовоТ iнфорпааrliТ. ilрu. tцс BoHIi
ilисьN4Oво повiдомляють листом на iм'я голови Koп,riciT не rliзнil_ttс- Hirtl за l

lзобочий день до дати проведення засiданняч що фiксl,сться датою рессlрачiТ
вхiдн,эТ кореспоFIденцiТ, TaKi представники не можуть втручатися в роботч
р;олдiсiТ.

2. Ifa засiданнi копцiсiя: аналiзуе пiдтверлнi документl.{. докуменl,и iщOjli}
{lpattl ичного досвiду виконання робiт з оцiнки пlэетелtдентiв та роjlглядас
iнфопмаrriйну довiдку про кожного tIретендента, пiдготов;lену робочоtс
Г}]\'ПоЮ; приЙмас шляхоN,I голосування рiшення про допуск гrJ]етенденз-iв до
},ui&cTi Е KoнKypci або викJIючення з )лrасникiв конк,урсу; розпечатч€ кOнверти
'tlli&c];{цKiB конкурсу з конкурсною пропозицiсю; гIроводить голс}суван}{я; обирас
ГIереh,iOжщя KoнK)ipc,v; приймас рiшення пр0 вiдмiну конкурсу в разi наявнос,l,i
оLlставин, Iцо унеможливлюють його проведення.

З" i]o критерiТв визначення переможця конкурс)/ HarieiKaтb: лосвiд
,v{iaсHp]Ka конкурс)/ та оцiнювачiв, якi булуть залlrченi д0 проведення оцiллки га
ШiДriисання звiту про оцiнку i висновку про BapTicтb об'скта оцitlки, зокре},{а
'I'I4X. якi перебувають у трудових вiдносинах iз таким учасником; наявнiсr,ь
Зе\lражень до практичноi дiя.lтьностi з оцiнки майна учасника конкурсу та (абсr)
Оцiнrовача {оцiнювачiв), якого(их) BiH за,тучае до виконання робiт з oцiHKlt. за
СlСтаннi З роки до дати проведення конкурсу; наявнiсть на дач/ прс)веденtlя
Kо}lк)/pcy невиконаних договорiв про надання послуг з оцiнки, укJ{адеriлт,ч п,liяt

УЧаСfiикоМ конкурсу та органом приватизацiТ. рittленням яког0 сTBOpel]o
ttoluTiciЮ. Запропонована учасником KoнKypcv BapTicTb надання посjlуг з ottirrKLt
та те]эмiн виконання послуг.

4. Обрання переможця конкурсу шодо оцiнки об'сктiв першогсl рiвня
(:кладноOтi вiдбувасться за один етап.

-ý" [1ретенденти не допускаються до участi в KoнKypci v разi: якLцо подаf{;i
Y;o}iKYpcHa ДокУМентацiя € неповнок), зокрема не мiстить хоча б c},]Il-tci,о .з

ДОКvМеЦТiв, передбачених пунктом 4 роздiлу II цього По.поження; яi(Ltiо пOлi;itrri
KCIHriypcнa дOкументацiя € недостовiрною; якlr{0 Iiодана конкурсна лок.r/Iчlеi{lаtiiя
офоiэr,л.ltена ненапежним чином та не вiдповiдас т]имогап,I цьогсi [io;toя,:HHr:-q

{ЗОГ;ýема. rtiHoB_\, пропозицiю подано у вiдкритом\, виглядi); якщо псдаFiа



кOнкурсна документацiя с такою, що не вiдповiдае оприлюдненiй iнформацiТ
про проведення конкурсу та вимогам цього Положення (зокреL{а, неправLiJlъно
зазначеЁtо об'скт оцiнки; не зазначено строк надання послуг з оцiнки (якiltо
iiогtэ не зазначено в iнформацiТ про llроведення конкурсу); строк неданt"tя
Гiослуг з оцiнки зазначено не у календарних днях або BiH переtst{lцус тоЙ- rцtl
ЗаЗнаLiено в iнформаuiТ про проведення конкурсу); якш]о llpeтeHJ{eFIT
,rlеOвосчаснс подав пакет локументiв для участi у KoHKypci" Рiшення пpLr

недOпуrцення претендента до участi в KoHKypci приймас комiсiя пiд Lla{,

засiдання шIляхOм гоJIосування.
б. Конкурс вважасться TaKI.IM, що не вiдбувся, якщо: на учас,гь у KollKypci

яе надiйшло жоднот заяви або подано лише 0дну заяву вiд гrретеi{де}il,а; заi

iti-lc;i,MKaMи розглялу комiсiсю поданоТ претендентам}I KoнKypcнoi ,цокуr,,лентацii

-vЧасНикс}4 конкурсу не визнано жодного претендента; пiсля виI(пlочеriня
KoMicicio }/часника (учасникiв) конкурсу заJIишився лиtilе один учасi-lик. \r
l'aк:l4x виIlадках голова коп,лiсii приймас рiшення шро гIовтOрне fiроведення
ко]{курсу та призначас його дату.

7. Пlзетендент ма€ право вiдкликати cBoto заяву до да],и гtрФведе}{ня
Ki]HK}'pcy. ПисЬмово повiдомивIIIи про це голову KoMiciT. Про факт вiдк;tикатr;ll,t
заяви гоJlоtsа KoMiciT iнформуе членiв KoMicii на засiданнi. Г{оданr,лй та'ки]iлi

пр*теr{дентом пакет документiв на KoHKypci не розглядасться.
8. З МеТоЮ уточнення iнфорплачiТ, поданоТ yчасникаN,tи конкурсу Е

ttоFlк,чрснiй документацii, комiсiя може письмово звертатися до oкpeMi.tx ,lсjб.
СУб'ектiв господарювання. органiв державноТ влади та органiв l,,тiсцевого
СаМоtsрядування, саморегулiвних органiзаuiй сlцiнювачiв. У такому iэазi для
аНа-iiЗУ yТоЧненоТ iнформацiТ комiсiя може оголосити перерву в засiланнi на
строк. ш{о не перевищус ciM календарних днiв.

9. РiШеНня KoMiciT оформлюються протоколом. Протокол пiдписуготь ,чсi

присзrтrri на засiданнi члени koMiciT.

IV. Послiдовнiсть визначення переможця конкурс}/

_l. На засiланнi комiсiя розглядас пропOзицiТ претендентiв Iцол0 цiни
}iадаFiня послуг з оцiнки.

2. РiшеннЯ KoMiciT приймастьсЯ шляхоМ голосування ,га .у виIiадк_ч,"
ви:]наченому цим Положенням, - та€много голосування.

З. I{.qеНИ KoMiCiT ПОвиннi голосувати за кожного 1пiасника конкурс}/ (( ja))
чи (пpoTI,t>. УчасНик конкУрсу, проПозицiТ якого найбiлытл_поRно вiдповiдак,ть
yМoBarvl конкурсУ, а такоЖ с оптиN{альними з урахуванням якостi та tпвlадкост,i
ВtlКОН)/Ваних робiт з оцiнки i ix BapTocTi, та який 0тримав найбi,iIьплу кiлькiсть
гс,rtiсiв (за)) прис,vтнiх на засiданнi членiв KoMiciT (аче не Mei{me fiO.l]oвi.Jнjt
го;лосiв члiенiв KoMiciT, присутнiх на заоiданнi), визнасться його tlepen{Oxdtiet{.
ЯкrщО :за таких умов мас мiсце однакова кiлькiсть голосiв (за)) отрип{аirс.
t-1]-{H6lt1**".' кiлькома учасниками конкурсу, то гiризначасться .гас1lнt

I-СЛОСl/ВаННЯ. Таемне гоЛосування вiдбувасться llo кожному учаснI.tк:у t{L'rнK:vpc";
oldЁ]fhiL,}, Тасмне голосування вiдб5rвасться бюлетеняМИ, у яких заз}tечеi{o i(:ia))
аfiо r<лроТи>. КояtНий присУтнiй на засiданнi чJIеН колцiсiТ запеI{атус вiдплэвiднlrl:t
бrолетеi+ь у конверт та надае його секретарю koMicii. Секрета,р kobTicii' на



засiданнi KoMiciT розпечатуе поданi конверти, повiдомJuIс про пiдсумки
голосування та вносить ik у вiдповiдну вiдомiсть. За результатами тасмноГО
голосування переможцем визнаеться учасник конкурсу, який отримав
найбiльшу кiлькiсть голосiв (зa> (€Lле не менше половини голосiв членiв KoMiciT,

присутнiх на засiданнi). За результатами голос}tsання, за бiльшостi голосiв
членiв KoMiciT, присугнiх на засiданнi, переможцем конкурсу може бути не

визнаний жоден з його учасникiв. У таких випадках комiсiя може перенести
прийняття рiшення про визнання переможця конкурсу на наступне засiдання
або призначити повторний конкурс.

Y. Iнформацiя про результати конкурсу

1. Пiсля проведення конкурсу райдерiкадмiнiстрашiя пиgьмOв0 {абсl
телефоном. факсом, електронною поштою) iнформуе переможrrя пptJ

результати конкурсу iз зазначенням цiни та строку надання послу,г з оtiiнки. а

тако}fi щодо оцiнювачiв, яких буле за,тучено до надання послуг з оцiнклт.
2, Iнформацiя lTpo результатIr конкурсу (найменувавня / прiзвл,iirле" iп4'я, ]lt_i

ба"гьковi суб'екта оцiночноТ дiяльностi, назва об'скт,а оцiнки, мета IIрOвеленця
оil.iццп," BapTicTb та строк надання послуг з оriiнки) публiкус:ться на веб-саrlтi.



державноТ адмiнiстрацiТ, У разi невiдповiдностi, неIIовноти конкурсноТ
докуN{ентацiТ або iT несвоечасного подання претендент до ччастi у KoHKypci не
догj},скасться, про tцо його письмово повiдомля€ секретар KoMiciT. Korrrcypl"--i;i

док}ъ{енти претендентiв, яких недопушено у KcrHKypci" повертаю,ться
ceкceTal]eм KoMicii за ix письмоtsою заявою пiсля затвердженi;я гlротоко.l,\,
зас:iдаrtня KoMiciT.

В.о. керiвника апарату районноi
державноi адмiнiстрачii Роксолана ffЯКIВНИЧ



,Щодаток 2

до розпорядження голови

районноТ державноТ

/*Я,2021року

Львiвська районна державна адмiнiстрацiя вiдповiдно до виN{ог I-IиFJilогс,

ЗеМеj{ьног0 законодавства УкраiЪи оголоlпус конкурсний вiдбiр з вl{значення
СYб'Скr'а оцiночноi дiяльностi, якIай мае лiцензiю на проведенн,я eкcllepiтrcli
rрошовоТ слцiнки зеп,tельних дiлянок державноТ форми власностi, розташованI4)i
За МеЖа\{и насеJIених пунктiв JIьвiвського району JIbBiBcbKoT областi, а саме;

претенденти подають до районнот державнот адмiнiстрацiт конк},рсну
jiЭК],'\lеНТацirо в запечатаноN4ч KoHBepTi з 0писом пiдтверлних j{oKyMeHTiB. iлo
ъliс,i_Етъся в KoHBepTi,

ýо пiдтвердних документiв належать:

о з€}яв& на учасТЬ У KoHKypci;
* КОПiТ квалiфiкацiйних доку,ментiв оцiнtсlвачiв, якi працюють }, штаIFIоь{\

СКЛаДi Та яких буле залучено до проведення оцiнки та пiдгtliсанFlя звiту
прсi оцiнку майна;
письмовi згоди оцiнювачiв, яких буд. додатково
до проведення робiт з оцiнки майна та пiдписання
завiренi ikнiми особистими пiдписами;
копiя сертифiката суб'скта оцiночноТ дiяльностi,
Фондом державного майна УкраiЪи, та копiя
земr,деоцiночних робiт, видана центр€tпьним органом виконавчот влади з
пи,танЬ земельнИх pecypciB (у разi оцiнкИ об'скта приватllза-шiТ pa:crr,l iз
земеjIьною дiлянкою на якiй BiH розташований);- iнформацiя про претендента (документ, якиtl мiстит,ь вiдtlмоо,rл про
претендента щодо його досвiлу trэоСiоти квсьчiфiкацiТ та особис.гого досвi,ц},
робот,И оцiнюваЧiв, якi працIоюТь у йогО штатному-СКЛаДi та Jlодагitt}Ё}(l
залучаюТься ним, з незацеЖноТ оцiнки майна. у тому чиg,ri r-lодiбвогсi
}даI"{на тощо).
Y,OHKI,ZPCHa пропозицiя преr,енденr,iв подасться в запечатаFJОМl, KoriBc,p'ri i

,lцаС tr,liсТити llрOпозицiю tцодо BapTocTi викOнання робiт,, ка.rrькуляrliя r-i вl{"гр*],"
llrJ"l'r]:.*aнi.ix З Виконання]\,I робiт. а також строк виконання робiт, якц{{) BiH l;e
вliзнаi{ений в iнформачiт про проtsедення конкурOу.

iioHKlrpcHY докуменТацiю слiд подавати до вiддiлч ДOК}/ментообiгч.,
РОЗГLIЯiI\/ зверненЬ громадяН та контролю allapaTy ЛьвiвськоТ районноТ

заJIучено llретенде]J,г{)\,л

Звiт1, про оцiнку майна"

виданого llpe,T еFIдеI-{ т,у

лiцегrзiТ на в}lко}{аFiня

адмiнiстрацiТ
<< Jб >> fe



державноТ адмiнiстрацiТ. У разi невiдповiдностi, неповноти конкурсноТ

документацiТ або iT несвоечасного подання претендент до ylacTi у KoнKypci не

допуска€ться, про що його письмово повiдомляе секретар KoMiciT. KoHKypcHi
док)rменти претендентiв, яких недопущено у KoHKypci, повертаються
секретарем KoMiciT за ik письмовою з€uIвою пiсля затвердження протоколу
засiдання KoMiciT.

В"о. керiвника апарату районноi
державноi адмiнiстрацii Роксолана ЩЯКIВНИЧ


