
                                                                                                  
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

                                   СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

                                                                                                

Від   22  квітня   2016 року                                                                             № 42/10 - 16 

м. Бурштин 

 

Про затвердження Положення про конкурсний відбір  

суб’єктів оціночної діяльності  

для проведення незалежної оцінки  

земельних ділянок комунальної власності 

 в м. Бурштин та с. Вигівка 

 

З метою визначення на конкурентних засадах суб’єкта оціночної діяльності щодо 

виготовлення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності, 

несільськогосподарського призначення, розташованих в межах населенних пунктів  

Бурштинсьої міської ради, для подальшої їх передачі у власність шляхом продажу не  на 

конкурентних засадах (земельних торгах), керуючись ст. 26 п.2 ст.42 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 12, 128 Земельного кодексу України, 

Постановою КМУ № 381 від  22.04.2009 р. «Про затвердження Порядку здійснення 

розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та 

комунальної власності», врахувавши рекомендації комісії з земельної та з питань екології, 

міська рада 

                                                                       вирішила: 

1.Затвердити Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для 

проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності, 

несільськогосподарського призначення, розташованих в межах населеного пункту м. 

Бурштин та с. Вигівка  міської ради, що не підлягають продажу на конкурентних засадах 

(земельних торгах) (додаток 1 ). 

2.Затвердити склад конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 

проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок на яких розташовані об'єкти 

нерухомого майна (будівлі, споруди), що перебувають у власності фізичних або 

юридичних осіб. (додаток 2)  .                                                                                                                 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови   В.Гулика , голову комісії земельної та з питань екології  І.Карвацького. 

 

 

Міський  голова                                                           Роксолана Джура 
                                                                                                                          



 

Додаток 1 

                                                                                                                 до рішення  міської ради 

від 22.04.2016 №  42/10-16 

                                                                                                                

Положення  

про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної 

грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності, 

несільськогосподарського призначення,   розташованих в межах населеного пункту 

Бурштинської міської ради, що не підлягають продажу на конкурентних засадах 

(земельних торгах) 

Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення 

експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності, 

несільськогосподарського призначення, розташованих в межах   населеного пункту 

Бурштинської міської ради , що не підлягають продажу на  конкурентних засадах 

(земельних торгах) (далі – Положення) розроблено відповідно до Земельного кодексу 

України, законів України «Про оцінку земель», «Про оцінку майна, майнових прав та 

професійну оціночну діяльність в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Постанови КМУ «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням 

платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності» . 

Положення розроблено з  метою забезпечення конкурсних засад та 

неупередженості у відборі суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної 

грошової оцінки земельних ділянок,  які підлягають продажу громадянам, фізичним 

особам – підприємцям та юридичним особам без проведення аукціонів (земельних торгів). 

Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної 

діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок  на яких 

розміщені об”єкти нерухомого майна (будівль, споруд), що перебувають у власності 

фізичних або юридичних осіб  (далі – конкурс), які підлягають продажу громадянам, 

фізичним особам – підприємцям та юридичним особам без проведення аукціонів 

(земельних торгів). 

Підставами для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки є 

рішення міської ради «Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки», 

договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки. 

1. Визначення термінів 

1. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 

об’єкт експертної грошової оцінки – земельні ділянки чи їх частини або сукупність 

земельних ділянок, які розташовані в межах населеного пункту Бурштинської міської  

ради з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо них 

правами з розташуванням на земельних ділянках об'єктів нерухомого майна (будівлі, 

споруди), що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб; 

суб’єкт оціночної діяльності (учасник конкурсу) - суб'єкти оціночної діяльності - 

суб'єкти господарювання, що отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності 

відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 

діяльність в Україні", а також суб'єкти оціночної діяльності в сфері оцінки земель, які 



отримали ліцензії на виконання земле оціночних робіт відповідно до Закону України "Про 

ліцензування певних видів господарської діяльності"; 

оцінювач – фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, яка отримала 

кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок та 

ліцензію на виконання землеоцінюючих робіт у встановленому законом порядку; 

договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки – договір, 

укладений між Бурштинською міською радою та суб’єктом оціночної діяльності, 

визначений на конкурсних засадах відповідно до цього Положення; 

експертна грошова оцінка земельної ділянки – результат визначення вартості 

земельної ділянки та пов’язаних з нею прав суб’єктом оціночної діяльності у сфері оцінки 

земель із застосуванням сукупності підходів, методів та оціночних процедур, що 

забезпечують збір та аналіз даних, проведення розрахунків і оформлення результатів у 

вигляді звіту про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

конкурсна документація - конкурсна пропозиція та  документи, що підтверджують 

право претендента на проведення  експертної оцінки; 

конкурсна пропозиція - пропозиція учасника конкурсу щодо вартості виконання робіт з 

оцінки та терміну виконання. 

                                                               2. Загальні положення 

 2.1. Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної 

грошової оцінки земельних ділянок здійснюється конкурсною комісією з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних 

ділянок на яких розташовані об'єкти нерухомого майна (будівлі, споруди), що 

перебувають у власності фізичних або юридичних осіб,  (далі – Комісія), склад якої 

затверджується рішенням  Бурштинської міської ради у кількості не менше 7 (сім) осіб. 

2.2. Очолює комісію голова комісії, у разі відсутності голови – секретар комісії. 

2.3. Засідання Комісії є правомочним у разі присутності на ньому не менше 2/3 її 

кількісного складу. 

2.4. Рішення Комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні та 

оформляється протоколом, який підписується усіма присутніми на засіданні членами 

Комісії. 

У разі рівної кількості голосів, голос голови комісії є вирішальним. 

2.5. Організацію роботи здійснює голова комісії. 

2.6. Конкурс проводиться за наявності не менш як двох учасників. 

                                            3. Підготовка до проведення конкурсу. 

3.1. Після прийняття рішення міської ради «Про проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки», та  внесення авансового внеску, відповідно договору про 

оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки, рішенням комісії 

призначається час та дата проведення конкурсу на відбір суб’єктів оціночної діяльності 

для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок. 



3.2. Інформація про проведення конкурсу підлягає оприлюдненню на офіційному 

веб-сайті Бурштинської міської ради та газеті Бурштинського вісника  не пізніше як за 14 

днів до оголошеної дати проведення конкурсу. 

3.3. Інформація про умови проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 

діяльності повинна містити наступне: 

- дату, час і місце проведення конкурсу; 

- відомості про об'єкт оцінки; 

- кінцевий термін подання документів, який має становити не менше 3 робочих 

днів до дня проведення конкурсу; 

- термін виконання робіт в календарних днях (у разі потреби); 

- перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії; 

- кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу (вимоги щодо практичного досвіду з 

оцінки майна, зокрема подібного майна); 

- місцезнаходження комісії, контактні телефони. 

3.4. Суб’єкти оціночної діяльності, які бажають взяти участь в оголошеному 

конкурсі, подають до міської ради заяву на участь у конкурсі за встановленою формою 

(додаток 1 до Положення), на кожний об’єкт окремо. 

До заяви додаються: 

- копії установчих документів претендента; 

- нотаріально посвідчену копію ліцензії та сертифікату на право здійснення 

оціночної діяльності; 

- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, яких буде залучено до проведення 

оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки; 

- конкурсні пропозиції щодо вартості виконання робіт відповідно до калькуляції 

витрат, пов’язаних із виконанням робіт, а також строк виконання робіт з експертної 

оцінки земельної ділянки (подаються у запечатаному конверті). 

У разі невідповідності документів вимогам чинного законодавства, цього 

Положення, а також у разі подання неповного пакета документів, заява на участь у 

конкурсі не розглядається. 

3.5. Суб’єкт оціночної діяльності несе відповідальність за достовірність поданої 

ним інформації та документів. 

 

 

 

 



4. Порядок проведення конкурсу: 

4.1. Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності проводиться за наявності не 

менше двох учасників конкурсу. 

4.2. Конверти учасників конкурсу з пропозиціями щодо розміру плати, а також 

строку виконання робіт з оцінки земельної ділянки відкриваються на засіданні комісії. 

4.3. При обранні переможця із числа учасників конкурсу, переможцем конкурсу 

визначається учасник, пропозиції якого найбільш повно відповідають таким критеріям: 

- мінімальна вартість послуг суб’єкта оціночної діяльності щодо виконання 

експертної грошової оцінки земельних ділянок по відношенню до інших учасників 

конкурсу; 

- мінімальний строк виконання робіт з оцінки земельної ділянки. 

4.4. Результати конкурсу оформляються протоколом. Протокол підписують: голова 

комісії, секретар та усі присутні на засіданні члени комісії. Протокол затверджується 

головою селищної ради. Протокол комісії є підставою для оголошення переможця 

конкурсу та укладення договору про проведення експертної грошової оцінки земельних 

ділянок. 

4.5. У випадках, коли на участь у конкурсі не надійшло жодної заяви, або за 

рішенням Комісії переможця конкурсу не визначено, приймається рішення щодо 

проведення повторного конкурсу та призначається дата його проведення. 

4.6. У триденний строк після затвердження протоколу комісія письмово інформує 

переможця конкурсу та інших учасників про результати конкурсу. 

4.7. Інформація про результати конкурсу не пізніше ніж протягом 20 днів після 

затвердження результатів конкурсу розміщується організатором на офіційному веб-сайті 

міської ради.  

4.8. За результатми конкурсу міської рада не пізніше ніж протягом 20 днів після 

затвердження результатів конкурсу укладає з переможцем конкурсу договір про 

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. (додаток 2 до Положення) 

  

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                      Богдан Рибчук 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                         



 

Додаток 2 

                                                                                                                 до рішення  міської ради 

від 22.04.2016 № 42/10-16 

 

  

  

  

                                                                      С К Л А Д 

конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності  для проведення 

експертної грошової оцінки земельних ділянок 

на яких розташовані об'єкти нерухомого майна (будівлі, споруди), 

що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб 

  
Голова комісії :                           В.Р.Гулик- перший заступник міського голови 

 

Секретар комісії :                       О.О. Бесага – головний спеціаліст I категорії земельно-   

                                                     екологічного відділу 

 

Члени комісії :                            В.М. Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

                                                     ( у разі відсутності,уповноважена особа) 

 

                                                     М.Я.Михайлишин – спеціаліст І категорії  юридичного 

відділу 

 

                                                     Т.І.Білоока – завідувач сектору  містобудування та  

                                                     архітектури  

 

                                                     І.З. Карвацький – депутат міської ради 

 

                                                     Т.М.Сенчина – депутат міської ради 

 

                                                     В.В.Бублінський – депутат міської ради 

 

                                                     Р.Я.Бардашевський  – депутат міської ради 

 

І.О.Дулик – депутат міської ради 

 

                                                     Л.Р.Івасюк – депутат міської ради 

 

             

 

 

 

Секретар міської ради                                       Богдан Рибчук 

 

 

 

 

 

 

 


