
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
       Тридцять перша сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

23.09.2020                 смт Чупахівка

Про затвердження Положення про порядок продажу земельних ділянок
комунальної власності, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна,
на території Чупахівської селищної ради

   Відповідно  до  пункту  34  частини  першої   статті  26,  статті  33  Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  керуючись  статтею 12,
частиною  2  статті  83  Перехідних  положень  Земельного  кодексу  України,
Закону України « Про оцінку земель», Закону України « Про оцінку майна,
майнових  прав  та  професійну  оціночну  діяльність  в  Україні»,  постанови
Кабінету  Міністрів  України  від  11.10.2002р.  №  1531  «  Про  експертну
грошову  оцінку  земельних  ділянок»  з  наступними  змінами,  постанови
Кабінету  Міністрів  України  від  22.04.2009  №  381  «  Про  затвердження
Порядку  здійснення  розрахунків  з  розстроченням  платежу  за  придбання
земельної ділянки державної та комунальної власності», з метою збільшення
надходжень  до  бюджету  селищної  ради  від  продажу  земельних  ділянок
комунальної власності під нерухомим майном фізичних та юридичних осіб,
селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  Положення про  порядок продажу  земельних  ділянок
комунальної власності,  на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, на
території Чупахівської селищної ради, що додається.

2.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію з питань будівництва, житлово – комунального транспорту, зв’язку,
підприємництва та земельних відносин.  

Селищний голова   Олександр КУЖЕЛЬ



Додаток
до рішення

31сесії 7 скликання
від 23.09.2020

ПОЛОЖЕННЯ
Про порядок продажу земельних ділянок комунальної власності, 

на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, на території
Чупахівської селищної ради

1.Загальні положення

   1)  Це Положення про порядок продажу земельних ділянок комунальної
власності,  на  яких  розташовані  об’єкти  нерухомого  майна,  на  території
Чупахівської  селищної  ради  (далі  –  Положення)  розроблено  з  метою
удосконалення процедури набуття права власності на землю відповідно до
Конституції  України,  Земельного  кодексу  України,  Бюджетного  кодексу
України,  Цивільного  кодексу  України,  Законів  України  « Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  « Про  оцінку  майна,  майнових  прав  та
професійну оціночну діяльність», « Про оцінку земель», інших нормативно-
правових актів з питань регулювання земельних відносин в Україні.
      2)  Положення визначає організаційно-правові засади і порядок продажу
земельних ділянок шляхом викупу за заявами (клопотаннями) зацікавлених
осіб,  які  мають  у  власності  об’єкти  нерухомого  майна,  розташовані  на
земельних ділянках комунальної власності.
     3)  Об’єктами  продажу  є  земельні  ділянки  несільськогосподарського
призначення,  на  яких  розташовані  об’єкти  нерухомого  майна,  що
перебувають у власності громадян, фізичних осіб-підприємців та юридичних
осіб.  Норми  цього  положення  поширюються  на  земельні  ділянки,  які
розташовані  в  межах  території  населених  пунктів  Чупахівської  селищної
ради та  можуть  бути  передані  у  власність  згідно  чинного  законодавства
України.

4) Суб’єктами правовідносин з продажу земельних ділянок є:

         Продавець  –  Чупахівська  селищна  рада  в  межах  повноважень,
визначених Земельним Кодексом України та Законом України « Про місцеве
самоврядування в Україні».
         Покупці – громадяни, фізичні особи-підприємці та юридичні особи, які
є  власниками  об’єктів  нерухомого  майна,  розташованого  на  земельних
ділянках комунальної власності Чупахівської селищної ради.
        Уповноваженим органом Чупахівської селищної ради, який здійснює
підготовку проєктів рішень селищної ради про продаж (відмову в продажу)
земельних ділянок під власним майном, забезпечує укладення договорів про
сплату  авансового  внеску,  контролює  сплату  авансового  внеску  та



надходження коштів від продажу земельних ділянок, здійснює замовлення
експертної  грошової  оцінки  після  проведення  конкурсного  відбору
виконавців  з  проведення  експертної  оцінки  земель,  є  виконавчий  комітет
Чупахівської селищної ради.

Цей порядок  не  поширюється  на  продаж земельних ділянок,  на  яких
розташовані об’єкти, які підлягають приватизації.

2.Порядок продажу земельних ділянок комунальної власності,
на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, на території

Чупахівської селищної ради

      1)  Продаж земельних ділянок за заявами (клопотаннями) зацікавлених
осіб  полягає  в  передачі  права  власності  на  земельну  ділянку  покупцю за
ціною,  визначеною  на  підставі  експертної  грошової  оцінки  відповідно  до
порядку, встановленого діючим законодавством ( додаток 1).

Експертна  грошова  оцінка  передбачає  визначення  ринкової  (  імовірної
ціни продажу на ринку) вартості об’єкта оцінки ( земельної ділянки), за яку
він може бути відчужений відповідно до умов договору.

За  результатами  експертної  грошової  оцінки  земельних  ділянок
визначається їх оцінна вартість, яка враховується під час встановлення ціни
продажу земельної ділянки.

Ціна  продажу  земельної  ділянки  може  відрізнятися  від  експертної
грошової оцінки.

Громадяни,  фізичні  особи-підприємці та юридичні  особи,  зацікавлені у
придбанні  земельних  ділянок  у  власність  (під  власним  майном),  подають
заяву (клопотання) до селищної ради.

   2) У  заяві  (клопотанні)  зазначаються  місце  розташування  земельної
ділянки,  її  цільове  призначення,  розміри  та  площа,  а  також  згода  на
укладення  договору  про  сплату  авансового  внеску  в  рахунок  оплати  ціни
земельної ділянки.

3) До заяви (клопотання) додаються:

       а) документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (у
разі  його  наявності)  та  документи,  що  посвідчують  право  власності  на
нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на цій земельній ділянці
(нотаріально завірені копії);
       б) копія установчих документів для юридичної особи, а для фізичних
осіб та фізичних осіб-підприємців – копія документа, що посвідчує особу;
       в) Витяг з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців  (із  зазначенням  інформації  про  порушення  справи  про
банкрутство та припинення його діяльності);
       г)  витяг  з  технічної  документації  про  нормативну  грошову  оцінку
земельної ділянки.
       4) Чупахівська селищна рада в місячний термін розглядає подані заяви
(клопотання) і приймає рішення про надання дозволу на розроблення проєкту



землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  та/або  про  проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки чи про відмову в продажу із
зазначенням обґрунтованих причин відмови.

 Підставою для відмови в продажу земельної ділянки є:

а)  неподання  документів,  необхідних  для  прийняття  рішення  щодо
продажу такої земельної ділянки;

б) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;
в)  якщо  відносно  до  суб’єкта  підприємницької  діяльності  порушена

справа про банкрутство або припинення його діяльності;
г)  заборона,  встановлена  Земельним  кодексом  України  на  передачу

земельної ділянки у приватну власність;
д)  відмова  від  укладення  договору  про  сплату  авансового  внеску  в

рахунок оплати ціни земельної ділянки.
Рішення про відмову продажу земельної ділянки може бути оскаржене в

суді.
       5)  Рішення  Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки є підставою для
проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки  та  укладення
договору  про  оплату  авансового  внеску  в  рахунок  оплати  ціни  земельної
ділянки.

6) Кошти в рахунок авансового внеску в розмірі до 20 відсотків вартості
земельної  ділянки,  визначеної  за  нормативною  грошовою  оцінкою,  спла-
чуються громадянином, фізичною особою-підприємцем або юридичною осо-
бою в 15- денний термін після укладання відповідного договору (додаток 2)
       Авансові внески використовуються для фінансування робіт з проведення
експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки.  Вартість  проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки не може бути більшою, ніж
авансовий внесок покупця такої ділянки.
       7)  Після  сплати  покупцем  земельної  ділянки  авансового  внеску
уповноваженим органом проводиться конкурсний відбір суб’єкта оціночної
діяльності  у  сфері  оцінки  земель  та  здійснюється  замовлення  експертної
грошової оцінки земельної ділянки шляхом укладення відповідного договору
в межах оплати авансового внеску.
       8) Після виготовлення звіту з експертної грошової оцінки земельної
ділянки  уповноважена  особа  готує  проєкт  рішення  Чупахівської  селищної
ради про продаж земельної ділянки.
       9) Проєкт рішення Чупахівської селищної ради про продаж земельної
ділянки  подається  для  розгляду  та  надання  відповідних  рекомендацій  до
постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  –  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних  відносин
Чупахівської селищної ради.

10)  Постійна  комісія  Чупахівської  селищної  ради,  після  розгляду
проєкту рішення надає відповідні рекомендації, на підставі яких зазначений
проєкт рішення вноситься на розгляд сесії Чупахівської селищної ради.



11) Рішення селищної ради про продаж земельної ділянки є підставою
для укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки.

12) Чупахівська  селищна  рада, в  особі  селищного  голови, укладає  з
покупцем  договір  купівлі-продажу  земельної  ділянки,  який  підлягає
нотаріальному  посвідченню.  Всі  витрати  за  нотаріальне  оформлення
договору купівлі-продажу покладаються на Покупця.

13) Ціна  земельної  ділянки  визначається  з  урахуванням  експертної
грошової  оцінки,  що  проводиться  суб’єктами  господарювання,  які  є
суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до закону,
на замовлення Чупахівської селищної ради.

Ціна  продажу  визначається  за  домовленістю  сторін.  При  цьому  ціна
продажу  земельної  ділянки  не  може  бути  меншою  за  експертну  грошову
оцінку.  Експертна  грошова  оцінка  земельної  ділянки  є  стартовою  для
визначення ціни продажу земельної ділянки.

Сума  авансового  внеску  зараховується  до  ціни  продажу  земельної
ділянки.  У  разі  відмови  покупця  від  укладення  договору  купівлі-продажу
земельної ділянки, сума авансового внеску не повертається.

Повна  сплата  вартості  земельної  ділянки,  визначеної  рішенням  сесії
Чупахівської  селищної  ради  як  ціна  продажу,  повинна  бути  сплачена
покупцем на рахунок селищної ради до укладання договору купівлі-продажу
та державної реєстрації права власності на земельну ділянку.

Розрахунки за придбання земельної ділянки, за рішенням селищної ради,
можуть здійснюватися з розстроченням платежу.

Порядок здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання
земельної ділянки визначається Кабінетом Міністрів України.

13) Кошти,  отримані  від  продажу  земельних  ділянок  на  території
Чупахівської селищної ради, зараховуються до місцевого бюджету у порядку,
визначеному діючим законодавством.

14)  Суб’єкт господарювання зобов’язаний здійснити повний розрахунок
по орендній платі або по земельному податку, до дня державної реєстрації
права власності на земельну ділянку.

15) Додаткові умови та обмеження, встановлені селищною радою при
продажу земельної ділянки, при зміні власника земельної ділянки переходять
до нового власника.

Недотримання додаткових умов та обмежень, передбачених в договорі
купівлі-продажу  земельної  ділянки,  власниками  земельних  ділянок  може
бути  підставою  для  звернення  селищної  радою  до  суду  з  позовом  про
розірвання договору купівлі-продажу.

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК



Додаток 1
до Положення

______________________________
( Прізвище, імя по батькові заявника)

_____________________________

адреса________________________
_____________________________
тел.__________________________

ЗАЯВА

       Прошу  продати  мені  земельну  ділянку  несільськогосподарського
призначення  площею  _________  га,  що  розташована  за  адресою:
__________________________________________________________________,
__________________________________________________________________
(цільове  призначення  земельної  ділянки)
__________________________________________________________________

(розмір та площа земельної ділянки).

Цією заявою одночасно надаю згоду на укладення договору про  сплату
авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.

«____» ____________ 200 __ р. _______________ ______________

(прізвище та ініціали) (підпис)

Перелік документів, що додаються до заяви:

1.  Документ,  що  посвідчує  право  користування  земельною  ділянкою
(нотаріально посвідчена копія).

2. Документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі
та  споруди),  розташоване  на  цій  земельній  ділянці  (нотаріально  посвідчені
копії).

3. Копія документа, що посвідчує особу

4.  Свідоцтво  про  державну  реєстрацію  фізичної  особи  –  підприємця
(нотаріально посвідчена копія).

5.  Витяг  з  технічної  документації  про  нормативну  грошову  оцінку
земельної ділянки.



Додаток 2
до Положення

Договір 

про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки

смт. Чупахівка                                                                    _______________ року 

    Ми, що нижче підписалися: Чупахівська селищна рада,  код ЄДРПОУ -
04390202,  місцезнаходження  якої:  вул.  Воздвиженська,  буд.  53,  смт.
Чупахівка,  Охтирський район,  Сумська область  в  особі  селищного голови
________________________________________________________________,
який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
надалі  –  «Продавець»,   з   однієї  Сторони,  громадяни,  фізичні  особи-
підприємці та юридичні особи, яка/ий зареєстрована/ний за адресою: 
__________________________________________________________________,
з іншої Сторони, керуючись ст. 128 Земельного кодексу України, уклали цей
Договір про наступне: 

1. Предмет договору 

1.1. Покупець зобов'язується перерахувати Продавцю авансовий внесок в
рахунок оплати ціни земельної ділянки площею ________ га яка знаходиться
у  ____________________________________________________________,
цільове призначення якої: ___________________________________________

________________________________________________________________,
а  Продавець  зобов’язується  за  рахунок  частини коштів  авансового  внеску
здійснити  оплату  робіт  з  проведення  експертної  грошової  оцінки  цієї
земельної  ділянки  та   провести  зарахування  залишку  коштів  авансового
внеску (зменшеного на суму, витрачену на проведення експертної грошової
оцінки)  в  рахунок  оплати  Покупцем  ціни  договору  купівлі-продажу
земельної  ділянки,  що  буде  укладений  між  Покупцем  та  Чупахівською
селищною радою.

1.2. Згідно витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки, виданого Управлінням Держгеокадастру у Охтирському
районі  «нормативна  грошова  оцінка   земельної  ділянки  становить
____________ грн.___ коп (прописом)

                  2. Сума та порядок оплати авансового внеску
2.1. Авансовий внесок, що підлягає перерахуванню Покупцем, становить

20% (двадцять) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки,



вказаної в п. 1.2. Договору або в грошовому виразі   ______  грн. ____ коп.
(сума прописом)

2.2. Перерахування Покупцем авансового внеску здійснюється не пізніше
10 (десяти) календарних днів після укладення Договору.

2.3.  Авансовий внесок сплачується Покупцем в безготівковому порядку,
шляхом перерахування (переказу) коштів на банківський рахунок за такими
реквізитами:
Одержувач:  отг смт Чупахівка 33010100  код ЄДРПОУ: 37981563 Банк: 
Казначейство України (ел.адм.под.)  МФО: 899998  Рахунок: 
UA518999980314161941000018522

 Призначення платежу: Авансовий внесок в рахунок оплати ціни земельної
ділянки на ________________________ ( адреса земельної ділянки).

2.4.  Покупець,  не  пізніше 3  (трьох)  банківських  днів  після  перерахування
авансового внеску зобов'язаний представити Продавцю оригінал примірника
платіжного доручення (квитанції) про перерахування коштів. 

3. Використання коштів авансового внеску
     3.1.   Після   перерахування   Покупцем   коштів   авансового   внеску
Продавець,  на  підставі  ч. 8 ст. 128 Земельного кодексу України, укладає з
суб'єктом  оціночної  діяльності,  який  має  ліцензію  на  виконання
землеоціночних  робіт,  договір  на  проведення  експертної  грошової  оцінки
земельної  ділянки,  зазначеної  в  цьому  Договорі,  та  оплачує  за  рахунок
коштів авансового внеску вартість робіт з проведення її експертної грошової
оцінки.
      3.2.  Кошти  авансового  внеску,  за  вирахуванням  суми,  сплаченої  за
виконання  робіт  по  визначенню  експертної  грошової  оцінки  земельної
ділянки, після підписання між Чупахівською селищною радою та Покупцем
договору купівлі-продажу земельної ділянки перераховуються Продавцем на
відповідний  банківський  рахунок  Чупахівської  селищної  ради  в  рахунок
оплати  ціни  продажу  земельної  ділянки,  що  буде  зазначена  в  договорі
купівлі-продажу земельної ділянки. 
        3.3. Якщо перерахована Покупцем сума авансового внеску буде:
      3.3.1. Більшою за загальну суму, яку буде сплачено за виконання робіт з
проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки  (за  рахунок
авансового внеску) та суму коштів, яку необхідно буде сплатити Покупцю в
рахунок оплати ціни договору купівлі-продажу земельної ділянки, залишок
коштів  авансового  внеску  перераховується  Покупцю  на  його  банківський
рахунок  не  пізніше  10  (десяти)  календарних  днів  після  підписання  між
Чупахівською селищною радою та Покупцем акту проведення розрахунків по
договору купівлі-продажу земельної ділянки.
     3.3.2. Меншою за загальну суму, яку буде сплачено за виконання робіт з
проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки  (за  рахунок
авансового внеску) та суму коштів, яку необхідно буде сплатити Покупцю в



рахунок оплати ціни договору купівлі-продажу земельної ділянки, Покупець
проводить доплату  коштів,  яких не вистачає  для проведення оплати ціни
договору купівлі-продажу земельної ділянки, в сумі та в строки, що будуть
зазначені в договорі купівлі-продажу земельної ділянки.
     3.4.  У разі  відмови Покупця від укладення договору купівлі-продажу
земельної  ділянки  перераховані  ним  кошти  авансового  внеску  йому  не
повертаються, а зараховуються в дохід місцевого бюджету. 

4. Заключні положення

      4.1.  Даний  Договір  набуває  чинності  з  моменту  його  підписання
Сторонами  і  є  дійсним  до  моменту  його  остаточного  виконання  або
припинення (розірвання).
      4.2. Даний Договір є чинним впродовж всього строку його дії і не може
бути  розірваним Сторонами в  односторонньому  порядку,  за  виключенням
випадків, вказаних у цьому Договорі.
       4.3. У разі, якщо Покупець порушить строки перерахування авансового
внеску, які вказані в п.2.2. цього Договору, більше, ніж на 15 (п'ятнадцять)
календарних  днів,  даний  Договір  вважається  розірваним  Продавцем  в
односторонньому  порядку.  Про  розірвання  Договору  в  односторонньому
порядку Продавець направляє Покупцю відповідне письмове повідомлення, в
якому  зазначається  причина  розірвання  Договору  та  дата,  з  якої  Договір
вважається розірваним  Продавцем в односторонньому порядку. 
       Розірвання  Договору  в  односторонньому  порядку  є  підставою для
скасування прийнятих Чупахівською селищною радою рішень щодо надання
Покупцю  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  та/або  про  проведення  експертної  грошової  оцінки
земельної ділянки.
     4.4. Умови цього Договору мають однакову зобов'язальну силу для його
Сторін і можуть бути змінені Сторонами тільки за їх взаємною згодою.
     4.5. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за
даним Договором третій стороні.
     4.6. Питання, що стосуються виконання Сторонами умов цього Договору і
не  знайшли  відображення  в  Договорі,  вирішуються  відповідно  до  вимог
чинного законодавства України. Спори, що виникають при виконанні умов
цього  Договору,  вирішуються  Сторонами  шляхом  переговорів,  а  при
недосягненні згоди  в судовому порядку. 
     4.7.  Даний  Договір  складено  в  простій  письмовій  формі  у  двох
примірниках, по одному примірнику для кожної Сторони.

Підписи і реквізити сторін:

     Продавець:                                                                     Покупець:



Чупахівська селищна рада                                      _______________________

Україна,42722,Сумська область                      адреса: __________________

Охтирський район, смт.Чупахівка                __________________________

вул. Воздвиженська,53 код  04390202        ___________________________,
UA668201720344270007000036527             ___________________________

ГУДКСУ у Сумській області                      ____________________________

МФО 820172                                              ____________________________

Тел.  90-2-87                                             тел.__________________________

Селищний  голова                                                                    

________________ ПІБ                                      ________________ ПІБ

м.п.                                                                                             м.п. ( за наявності)



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
       Тридцять перша сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

23.09.2020                 смт Чупахівка

Про затвердження Положення 
про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності
 

        Керуючись статтею 10 Закону України « Про оцінку майна, майнових
прав  та  професійну  оціночну  діяльність  в  Україні  », пунктом 6  статті  59,
пунктом  5  статті  60  Закону  України  «  Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,  наказом  Фонду  державного  майна  від  31.12.2015р.  №  2075
«Про затвердження  Положення  про  конкурсний  відбір  суб’єктів  оціночної
діяльності» (в  новій редакції відповідно до наказу Фонду державного майна
від 16.01.2018р. № 47 « Про внесення змін до Положення про конкурсний
відбір  суб’єктів  оціночної діяльності»),  з  метою забезпечення  прозорості  в
проведенні  експертної  оцінки  комунального  майна територіальної  громади
міста,  створення  конкурентного  середовища  для  суб’єктів оціночної
діяльності  у  сфері  оцінки  майна  та  врегулювання  порядку  залучення
суб’єктів  оціночної  діяльності –  суб’єктів  господарювання  на  конкурсних
засадах  для  проведення  незалежної  оцінки об’єктів  комунальної  власності
Чупахівської  селищної  ради,  що  підлягають  наданню  в  оренду  та
відчуженню враховуючи потенційну необхідність Чупахівська селищна рада
 ВИРІШИЛА:
 

1. Затвердити  Положення про  конкурсний відбір  суб’єктів  оціночної  для
здійснення незалежної оцінки об’єктів комунального майна. (Додається).

2. Затвердити склад конкурсної комісії Чупахівької селищної ради з відбору
суб’єктів  оціночної  діяльності  для  проведення  незалежної  оцінки
комунального  майна  Чупахівької  селищної  об’єднаної  територіальної
громади (додаток 2 до Положення).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань  будівництва,  житлово  –  комунального  транспорту,  зв’язку,
підприємництва та земельних відносин. 

Селищний голова   Олександр КУЖЕЛЬ

 



                                                                                                                                         Додаток
до рішення 31 сесії 7 скликання

від 23.09.2020
 
 

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності

для здійснення незалежної оцінки об’єктів комунального майна
 

І. Загальні положення
     1. Це Положення встановлює процедуру конкурсного відбору суб’єктів
оціночної  діяльності  –  суб’єктів  господарювання,  визнаних  такими  згідно
із Законом  України «Про  оцінку  майна,  майнових  прав  та  професійну
оціночну діяльність в Україні».
     Ця  процедура  застосовується  виконавчим  комітетом  Чупахівської
селищної ради та балансоутримувачами майна, що належить до комунальної
власності  територіальної громади Чупахівської селищної ради у разі,  якщо
вартість  надання  послуг  з  незалежної  оцінки  майна  менша  встановленої
в абзаці першому частини першої статті 2 Закону України «Про здійснення
державних  закупівель»  вартості  предмета  державної  закупівлі,  у  випадках
необхідності проведення незалежної оцінки майна та здійснення конкурсного
відбору (далі – конкурс) суб’єктів оціночної діяльності.
    2.  Якщо під час проведення конкурсу з’ясується,  що вартість послуг з
незалежної  оцінки  майна  дорівнює  або  перевищує  встановлену  в абзаці
першому частини  першої  статті  2  Закону  України  «Про  здійснення
державних  закупівель»  вартість  предмета  державної  закупівлі,  матеріали
такого конкурсу передаються до комітету з конкурсних торгів для здійснення
державної  закупівлі  згідно із Законом України «Про здійснення державних
закупівель».
          У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:
    документи  щодо  практичного  досвіду  виконання  робіт  з  оцінки –
документи стосовно досвіду практичної діяльності з оцінки майна, подібного
до  об’єктів,  оцінку  яких  буде  здійснювати  переможець  конкурсу  (копії
договорів на виконання робіт з оцінки; копії  актів приймання-передавання
робіт  з  оцінки;  оригінали  або  копії  рекомендаційних  листів  замовників
оцінки  із  зазначенням  позитивного  досвіду  співпраці  з  питань  оцінки
об’єктів;  оригінали  або  копії  рецензій  на  звіти  про  оцінку  подібних  до
об’єкта оцінки об’єктів, складені рецензентами, а також експертними радами
саморегулівних організацій оцінювачів);
     конкурсна документація – конкурсна пропозиція, підтвердні документи
та  документи  щодо  практичного  досвіду  виконання  робіт  з  оцінки  та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання
звіту про оцінку майна;
     конкурсна пропозиція – пропозиція учасника конкурсу щодо вартості
робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2658-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1197-18
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також строку їх виконання (у календарних днях), якщо він не був визначений
в інформації про проведення конкурсу;
    підтвердні документи – заява про участь у конкурсі; документи, в яких
зазначено  правовий  статус  претендента,  склад  оцінювачів,  які
безпосередньо виконуватимуть  роботи  з  оцінки;  документи,  що
підтверджують право на виконання таких робіт;
    претендент – суб’єкт оціночної діяльності,  який виявив бажання взяти
участь  у  конкурсі  та  подав  документи,  передбачені  умовами  конкурсу  та
опубліковані в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу;
    робоча група з опрацювання документів претендента (далі – робоча
група) – група фахівців, утворена для опрацювання підтвердних документів
та виконання повноважень, визначених цим Положенням;
    учасник конкурсу – претендент, якого допущено до участі в конкурсі.
   3. Конкурс серед учасників проводиться конкурсною комісією, утвореною
Чупахівською селищною радою у складі 5-ти осіб. Зі складу  членів  комісії 
призначаються голова комісії та секретар комісії.
   4.  Очолює  комісію  голова.  Голова  комісії  у  межах  наданих  йому
повноважень:
- скликає засідання комісії;
- головує на засіданнях комісії;
-  приймає  рішення  про  повторне  проведення  конкурсу  у  випадках,
передбачених цим Положенням;
-  видає  розпорядження  та  доручення,  обов’язкові  для  виконання  членами
комісії;
- організовує підготовку матеріалів для опрацювання комісією;
- бере участь у таємному голосуванні;
- підписує документи стосовно роботи комісії, зокрема підсумкову таблицю
визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності;
- представляє комісію у відносинах з установами та організаціями, зокрема за
рішенням комісії має право звертатися з відповідними письмовими запитами.
5. Секретар комісії:
- очолює робочу групу з опрацювання документів претендентів та забезпечує
здійснення наданих їй цим Положенням повноважень;
- забезпечує виконання доручень голови комісії;
- готує довідкові матеріали для розгляду на засіданні комісії;
-  складає  протоколи  засідань  комісії,  підсумкову  таблицю  визначення
переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності.
- готує інформаційне повідомлення про проведення конкурсу;
-  опрацьовує  поданих  претендентами  підтвердних  документів,  документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки;
- готує для комісії довідки щодо кожного претендента, який має намір взяти
участь  у  конкурсі,  складеної  за  результатами  опрацювання  підтвердних
документів (далі – інформаційна довідка);
- готує інформацію про результати конкурсу для повідомлення переможців
конкурсу та для оприлюднення.



6. В інформаційній довідці зазначається про:
-  наявність  у  претендента  сертифіката  суб’єкта  оціночної  діяльності,  яким
передбачено  провадження  практичної  діяльності  з  оцінки  майна  за
напрямами  та  спеціалізаціями  в  межах  цих  напрямів,  що  відповідають
об’єкту, оцінку якого буде здійснювати переможець конкурсу;
- наявність у претендента спеціального дозволу на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею (допусків оцінювачів, які перебувають у
трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності або залучаються ним
за цивільно-правовими договорами), або дозволу, виданого іншому суб’єкту
оціночної  діяльності,  якого  за  відповідним  договором  буде  залучено  до
виконання робіт з оцінки об’єктів, що містять інформацію, яка належить до
державної таємниці (за потреби);
-  перелік  оцінювачів,  які  перебувають  у  трудових  відносинах  із
претендентом,  із  зазначенням  їх  кваліфікації,  підтвердженої
кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами);
- перелік оцінювачів, які додатково залучаються претендентом за цивільно-
правовими договорами до виконання робіт з оцінки за їх письмовою згодою,
із зазначенням їх кваліфікації, підтвердженої кваліфікаційними свідоцтвами
(кваліфікаційними документами);
-  наявність  в  оцінювачів,  які  перебувають  у  трудових  відносинах  з
претендентом  або  додатково  залучаються  ним,  документів,  що
підтверджують  набуття  кваліфікації  оцінювача,  виданих  міжнародними
організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності;
- кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення конкурсу складені
претендентом  на  виконання  договорів  про  проведення  оцінки  майна,
укладених з іншими замовниками;
- наявність зауважень до звітів про оцінку майна, складених претендентом, за
підсумками їх рецензування.
До  інформаційної  довідки  може  включатись  інформація  стосовно  рішень
Екзаменаційної  комісії,  контролюючих  та  правоохоронних  органів,  інших
державних установ щодо практичної діяльності претендента з оцінки майна
або оцінювачів, що перебувають з ним у трудових відносинах.
 

ІІ. Підготовка до проведення конкурсу
   1.  З  метою  опублікування  умов  конкурсу  конкурсна  комісія  готує
інформацію  про  об’єкти  оцінки,  за  встановленою додатком  1 до  цього
Положення формою.
   2. Інформація про проведення конкурсу має містити:
- дату, час і місце проведення конкурсу;
- інформацію про об’єкт оцінки відповідно до додатка 1 до цього Положення;
- кінцевий термін подання документів;
- строк виконання робіт у календарних днях (за потреби);
- перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії;
-  вимоги до учасників конкурсу (кваліфікаційні вимоги до оцінювачів,  що
залучаються  до  виконання  робіт  з  оцінки  майна,  а  також  до  суб’єктів
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оціночної діяльності, зокрема, щодо їх практичного досвіду виконання робіт
з оцінки майна, а також подібного до оцінюваного майна);
- інформацію про замовника робіт з оцінки;
- відомості про місцезнаходження комісії, робочої групи, їх контактні номери
телефонів.
Особи,  які  надають  інформацію  про  об’єкт  оцінки,  відповідають  за  її
достовірність та відповідність вимогам законодавства.
   3.  Інформація про проведення конкурсу публікується в газеті  «Громада
ПЛЮС»  за  7-10  днів  до  оголошеної  дати  проведення  конкурсу  та
розміщується на офіційному веб-сайті Чупахівської селищної ради в мережі
Інтернет.  Інформація  про  проведення  конкурсу  додатково  може  бути
опублікована в інших засобах масової інформації.
  4. Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті і
складається із:
- підтвердних документів;
-  пропозицій  щодо  ціни  виконання  робіт  з  оцінки,  калькуляції  витрат,
пов’язаних  з  виконанням таких  робіт,  а  також строку  виконання  робіт  (у
календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення
конкурсу, запечатаних в окремому конверті;
-  документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із
заповненою  інформацією  щодо  досвіду  претендента  та  оцінювачів,  які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна (додаток 2).
   5.  Конкурсна документація подається до Чупахівської селищної ради за
один робочий день до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

 

ІІІ. Особливості підготовки до проведення конкурсу з метою надання
послуг з оцінки майна

   1. До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на
підставі  сертифікатів  суб’єкта  оціночної  діяльності,  виданих  відповідно
до Закону  України «Про  оцінку  майна,  майнових  прав  та  професійну
оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
   2. Вимогами до претендентів для участі в конкурсі передбачено наявність:
- переліку оцінювачів,  які  будуть залучені до виконання робіт з оцінки та
підписання  звіту  про  оцінку  майна,  та  їх  особистого  досвіду  у  виконанні
робіт з оцінки подібного майна;
-  відповідної  кваліфікації  оцінювачів  стосовно  об’єкта  оцінки,  що  має
підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача,  виданими згідно із Законом України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
   3. До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
-  заява  про  участь  у  конкурсі  з  відбору  суб’єктів  оціночної  діяльності  за
встановленою формою (додаток 3);
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- копії документів, передбачених  пунктом 6 розділу І цього Положення (за
наявності);
- інформація про претендента (додаток 4).
   4. Інформація про претендента, що складається відповідно до додатка 4,
містить:
-  відомості  про  діяльність  претендента  (рік  заснування;  перелік  робіт  з
оцінки;  наявність  відокремлених  структурних  підрозділів  (філій,  дочірніх
підприємств  тощо);  іншу інформацію щодо досвіду  у  сфері  оцінки  майна
претендента в Україні та інших країнах світу);
-  інформацію  про  оцінювачів,  що  перебувають  у  трудових  відносинах  з
претендентом,  а  також  залучаються  ним  до  виконання  робіт  з  оцінки  та
підписання звіту  про оцінку майна (кваліфікація,  стаж роботи,  членство у
саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).
При цьому один і той самий оцінювач може бути залучений до виконання
робіт з оцінки одного об’єкта лише одним претендентом.

 

ІV. Порядок проведення конкурсу
    1. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її
кількісного  складу.  Конкурс  проводиться  за  наявності  не  менше  двох
учасників.
        На  засіданні  комісії  можуть  бути  присутніми  представники
претендентів, осіб, що можуть бути сторонами договору про виконання робіт
з оцінки, правоохоронних органів, засобів масової інформації, про що вони
письмово повідомляють конкурсну комісію листом на ім’я голови комісії не
пізніше ніж за 1 робочий день до дати проведення засідання.
    2. Якщо на участь у конкурсі не надійшло жодної заяви або подано лише
одну  заяву,  конкурс  вважається  таким,  що не  відбувся.  У  цьому  випадку
голова  комісії  приймає  рішення  про  повторне  проведення  конкурсу  та
призначає його дату.
    3. На засіданні комісія:
-  аналізує  підтвердні  документи  претендентів  та  розглядає  інформаційну
довідку про кожного претендента, підготовлену робочою групою;
- розпечатує конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією щодо
вартості  виконання  робіт  з  оцінки,  калькуляції  витрат,  пов’язаних  з
виконанням  таких  робіт,  а  також  строку  виконання  робіт  (у  календарних
днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу;
- визначає кращу конкурсну пропозицію претендентів шляхом обрахування 
балів за основними та додатковими критеріями;
- проводить таємне голосування;
- обирає переможця конкурсу.

     4. У разі якщо претендент несвоєчасно подав пакет документів або подана
ним  конкурсна  документація  є  неповною,  комісія  на  засіданні  приймає
рішення  про  недопущення  його  до  участі  в  конкурсі.  Поданий  таким
претендентом пакет документів на конкурсі не розглядається.
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    5.  Претендент  має  право  відкликати  свою  заяву  до  дати  проведення
конкурсу,  письмово  повідомивши  про  це  голову  комісії.  Про  факт
відкликання  заяви  голова  комісії  інформує  членів  комісії  на  засіданні.
Поданий таким претендентом пакет документів на конкурсі не розглядається.
    6. Під час обрання переможця конкурсу згідно з основними критеріями
розраховується  кількість  балів,  набраних  кожним  учасником  конкурсу,
та визначається переможець конкурсу, який набрав найбільшу кількість балів
(додаток 5).
  До основних критеріїв визначення переможця конкурсу належать:
- досвід учасника конкурсу та оцінювачів, які будуть залучені до проведення
оцінки та підписання звіту про оцінку і висновку про вартість об’єкта оцінки,
зокрема  тих,  які  перебувають  у  трудових  відносинах  із  таким  учасником
конкурсу;
-  наявність  зауважень  до  практичної  діяльності  з  оцінки  майна  учасника
конкурсу та оцінювачів, які будуть залучені ним до виконання робіт з оцінки,
за останні 3 роки до дати проведення конкурсу;
-  наявність  на  дату  проведення  конкурсу  невиконаних  договорів  про
виконання  робіт  з  оцінки,  укладених  між  учасником  конкурсу  та
Чупахівською селищною радою;
- запропонована учасником конкурсу вартість виконання робіт з оцінки.
   7. У разі якщо два або більше учасників конкурсу за основними критеріями
отримали однакову найбільшу кількість балів, комісія застосовує додаткові
критерії визначення переможця конкурсу (додаток 6).
До додаткових критеріїв визначення переможця належать:
- запропонований учасником конкурсу строк виконання робіт оцінки;
- наявність серед оцінювачів, що заявлені учасником конкурсу до виконання
робіт  з  оцінки  об’єкта  оцінки,  оцінювачів,  що  є  членами  саморегулівних
організацій оцінювачів;
- наявність серед оцінювачів, що заявлені учасником конкурсу до виконання
робіт  з  оцінки,  оцінювачів,  які  мають  документи,  передбачені пунктом  6
розділу І цього Положення.
    8. Якщо після обрахування балів за додатковими критеріями виявилась
однакова  кількість  балів  у  декількох  учасників  конкурсу,  члени  комісії
обирають  переможцем  конкурсу  учасника  конкурсу,  який  запропонував
найменшу вартість робіт з оцінки.
    9. Якщо після обрахування балів за основними та додатковими критеріями
виявиться, що декілька учасників конкурсу запропонували однакову вартість
робіт з оцінки, призначається таємне голосування. Секретар комісії  роздає
членам  комісії  бюлетені  таємного  голосування,  в  яких  зазначаються
найменування/прізвище,  ім’я,  по  батькові  учасників  конкурсу,  щодо  яких
проводиться  таємне  голосування  (додаток  7). Бюлетені  таємного
голосування  не  є  іменними.  Оформлені  членами  комісії  бюлетені  після
завершення голосування надаються секретарю, який оприлюднює результати
голосування.  Переможцем  визнається  учасник  конкурсу,  за  якого  члени
комісії віддали більшість голосів «за».
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    За умови рівної кількості голосів право вирішального голосу на засіданні
комісії належить голові комісії, який озвучує своє рішення, зазначене в його
бюлетені таємного голосування.
    10. З  метою  уточнення  інформації,  поданої  учасниками  конкурсу  в
конкурсній документації, комісія може письмово звертатися до окремих осіб,
суб’єктів  господарювання,  органів  державної  влади  та  органів  місцевого
самоврядування, саморегулівних організацій оцінювачів. У такому випадку
для аналізу  уточненої  інформації  та  проведення  обчислень  комісія  може
перервати засідання.
     До  перерви  у  засіданні  комісія  забезпечує  внесення  до  проекту
підсумкової  таблиці  визначення  переможця конкурсного  відбору  суб’єктів
оціночної діяльності, складеної відповідно до додатка 8, інформації про всіх
учасників  конкурсу,  якою володіє  комісія  до  перерви  у  засіданні.  На  час
перерви  у  засіданні  комісії  комісія  забезпечує  зберігання  конкурсної
документації учасників конкурсу та проекту підсумкової таблиці визначення
переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності.
       За результатами аналізу уточненої інформації, що надійшла до комісії,
інформація  в  підсумковій  таблиці  визначення  переможця  конкурсного
відбору  суб’єктів  оціночної  діяльності  може  бути  уточнена.  Підсумкова
таблиця  визначення  переможця  конкурсного  відбору  суб’єктів  оціночної
діяльності  складається  для  кожного  об’єкта  оцінки  окремо  і  підписується
головою комісії та членами комісії, присутніми на засіданні.
    11.  Результати  конкурсу  оформлюються  протоколом.  Протокол
підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії.
Інформація про результати конкурсу
    12. Після проведення конкурсу комісія письмово інформує переможців
конкурсу,  замовників  конкурсу  про  результати  конкурсу  із  зазначенням
ціни та строку виконання робіт з оцінки, а також оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки.

    13. Інформація про результати конкурсу (найменування/прізвище, ім’я,
по  батькові  суб’єкта  оціночної  діяльності,  назва  об’єкта  оцінки,  мета
проведення  оцінки,  вартість  та  строк  виконання  робіт  з  оцінки)
публікується в газеті «Громада ПЛЮС» та розміщується на офіційному
веб-сайті Чупахівської селищної ради в мережі Інтернет.

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК
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Додаток 1
до Положення про конкурсний відбір

суб’єктів оціночної діяльності
(пункт 1 розділу ІІ) 

Інформація про об'єкт оцінки*

(для визначення вартості необоротних активів, цілісних майнових комплексів,
індивідуально визначеного майна, пакетів акцій, часток (паїв), земельних ділянок) 

Найменування об'єкта оцінки ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                                                               (найменування юридичної особи)

Місцезнаходження об'єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється __________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (поштовий індекс, місцезнаходження)

Мета проведення незалежної оцінки ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(телефон)

(телефакс)

Основні види продукції (послуг), що виробляються _______________________________________
____________________________________________________________________________________

Кількість  об'єктів  необоротних  активів  згідно  з  аналітичним  обліком  (основних  засобів,
незавершеного  будівництва,  довгострокових  фінансових  інвестицій,  нематеріальних  активів)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства
____________________________________________________________________________________
                                                                    

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів ___________________________________________
____________________________________________________________________________________
станом на ___________________________________________________________________________
                                                                                                    (за останній звітний період)

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього _______________________________________________

Місце розташування земельної ділянки (ділянок) _________________________________________



Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) _________________________________________

Правовий режим земельної ділянки (ділянок) ____________________________________________

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності)_______________________

Наявність об'єктів, що містять державну таємницю (так, ні)_________________________________

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) ______________________________________

Відповідальна за подання 
інформації особа

_____________
(підпис)

____________________________________
(ініціали, прізвище)

*  До  інформаційного  оголошення  про  проведення  конкурсу  вносяться  лише   наявні
показники.



Додаток 2
до Положення про конкурсний

відбір суб’єктів оціночної діяльності
(пункт 2 розділу ІІ)

ВИЗНАЧЕННЯ
об’єкта, подібного до об’єкта оцінки

№
з/п

Об’єкт
оцінки

Ознаки подібності

основні додаткові

1 2 3 4

1 Пакет акцій 
акціонерного 
товариства або 
частка в майні 
іншого 
господарського 
товариства

Пакет акцій акціонерного 
товариства або частка в майні 
господарського товариства 
(крім акціонерного 
товариства), що має такі самі 
права контролю

Галузь (секція) відповідно до 
національного класифікатора 
України ДК 009:2010 «Класифікація 
видів економічної діяльності», 
затвердженого наказом Державного 
комітету України з питань 
технічного регулювання та 
споживчої політики
від 11 жовтня 2010 року № 457

2 Єдиний 
(цілісний) 
майновий 
комплекс

Єдиний (цілісний) майновий 
комплекс у повному складі 
активів і зобов’язань; пакет 
акцій акціонерного товариства 
або частка в майні 
господарського товариства 
(крім акціонерного товариства)
розміром, що забезпечує його 
власнику вирішальний вплив 
на господарську діяльність 
господарського товариства

Галузь (секція) відповідно до 
національного класифікатора 
України ДК 009:2010 «Класифікація 
видів економічної діяльності», 
затвердженого наказом Державного 
комітету України з питань 
технічного регулювання та 
споживчої політики від 11 жовтня 
2010 року № 457

3 Земельна 
ділянка як 
окремий об’єкт 
оцінки або у 
складі об’єкта 
оцінки

Земельна ділянка на праві 
власності як окремий об’єкт 
оцінки або у складі об’єкта 
оцінки

Цільове призначення (категорія; вид 
використання земельної ділянки в 
межах певної категорії земель)

4 Нерухоме майно
(земельні 
поліпшення), у 
тому числі 
об’єкти 

Окремі будівлі, зокрема 
порівняної площі

За функціональним призначенням:
а) адміністративна, торговельно-
адміністративна, торговельна 
нерухомість, нерухомість для 
закладів громадського харчування 
тощо;
б) для розміщення банкоматів, 

Приміщення, частини будівель

Споруди
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незавершеного 
будівництва

автоматів з розливу напоїв, інших 
автоматів;
в) нерухомість готельного, 
рекреаційного та санаторно-
курортного призначення;
г) виробнича, виробничо-складська 
або складська нерухомість;
д) житлова нерухомість (квартири, 
житлові та дачні будинки разом із 
господарськими будівлями та 
спорудами або без них);
е) нерухомість комплексного 
використання (об’єкти, які 
поєднують два та більше видів 
функціонального призначення);
ж) споруди, передавальні пристрої, 
конструктивні частини будівель, 
призначені для їх розміщення;
з) інші види функціонального 
використання

Об’єкти незавершеного 
будівництва

5 Колісні 
транспортні 
засоби (далі - 
КТЗ)

Подібний (ідентичний, 
аналогічний) КТЗ у значенні, 
наведеному в Методиці 
товарознавчої експертизи та 
оцінки колісних транспортних 
засобів, затвердженій наказом 
Міністерства юстиції України, 
Фонду державного майна 
України від 24 листопада 2003 
року № 142/5/2092, 
зареєстрованій в Міністерстві 
юстиції України 24 листопада 
2003 року за № 1074/8395 (у 
редакції наказу Міністерства 
юстиції України, Фонду 
державного майна України від 
24 липня 2009 року № 
1335/5/1159)

За призначенням:
а) пасажирські КТЗ (крім 
спеціалізованого, спеціального 
призначення);
б) вантажні КТЗ (крім 
спеціалізованого, спеціального 
призначення);
в) вантажопасажирський КТЗ (крім 
спеціалізованого, спеціального 
призначення);
г) КТЗ спеціалізованого, 
спеціального призначення

6 Машини, 
обладнання

Машини або обладнання а) функціональне призначення 
та/або галузь господарства чи вид 
діяльності, в якому 
використовувався об’єкт оцінки;
б) силові машини та обладнання; 
робочі машини та обладнання;
в) машини та обладнання, що 
використовуються в сільському, 
рибному, лісовому господарствах;
г) машини та обладнання, що 
використовуються в будівництві;
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д) машини та обладнання, що 
використовуються в добувній 
промисловості;
е) інформаційні системи, включаючи
електронно-обчислювальні та інші 
машини для автоматичного 
оброблення, передавання інформації

7 Військове 
рухоме майно

Військове майно у значенні, 
наведеному в Методиці 
визначення залишкової 
вартості майна Збройних Сил 
України та інших військових 
формувань, затвердженій 
постановою Кабінету 
Міністрів України від 29 
травня 1998 року № 759 (у 
редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 30 
грудня 2015 року № 1158)

а) озброєння, боєприпаси;
б) військова техніка, спеціальні 
запасні комплектуючі вироби і 
частини до військової техніки;
в) вибухові речовини, паливо, 
пально-мастильні матеріали, 
технічне, аеродромне, шкіперське, 
речове майно;
г) засоби радіаційного, хімічного, 
біологічного захисту;
д) інше майно, закріплене за 
військовими формуваннями, 
Держспецзв’язку, Міністерством 
внутрішніх справ України

8 Необоротні 
активи суб’єкта 
господарювання 
(підприємства, 
господарського 
товариства, 
об’єднання 
тощо)

Необоротні активи суб’єкта 
господарювання

Порівняна кількість одиниць 
необоротних активів

Основні засоби (земельні 
ділянки (речові права на них), 
будівлі (приміщення), споруди,
передавальні пристрої, 
машини, обладнання, прилади, 
колісні транспортні засоби) та 
нематеріальні активи

Галузева належність суб’єкта 
господарювання, необоротні активи 
якого є об’єктом оцінки;
не менше трьох груп основних 
засобів

Єдиний (цілісний) майновий 
комплекс суб’єкта 
господарювання

Порівняна кількість необоротних 
активів, що наявні в об’єкта оцінки

Пакет акцій акціонерного 
товариства або частка в майні 
господарського товариства 
(крім акціонерного товариства)
розміром, що забезпечує його 
власнику вирішальний вплив 
на господарську діяльність 
господарського товариства

Галузева належність суб’єкта 
господарювання, необоротні активи 
якого є об’єктом оцінки

9 Аеростатичні літальні апарати

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/759-98-%D0%BF


Літальний 
апарат, його 
складові

Тип за призначенням:
а) військові (винищувачі, 
бомбардувальники, ракетоносії, 
штурмовики, розвідники, 
коректувальники, багатоцільові і 
спеціальні, транспортні, десантні);
б) цивільні (пасажирські, 
транспортні, поштові, 
сільськогосподарські, навчальні, 
спортивні, спеціальні 
(експериментальні, санітарні, 
геологорозвідувальні) тощо)

Аеродинамічні літальні 
апарати:
моторні;
безмоторні літальні апарати

10 Судноплавний 
засіб, його 
складові

Самохідні судноплавні засоби Тип за призначенням:
транспортні;
пасажирські;
вантажні;
вантажно-пасажирські;
промислові (рибодобувні і 
рибопереробні:
сейнери, траулери, китобійні судна 
тощо);
науково-дослідні (експедиційні, 
гідрографічні тощо);
учбові;
спортивні;
спеціальні (лоцманські, плавучі 
маяки, водолазні, пожежні);
судноремонтні (плавмайстерні, 
плавучі крани, плавучі доки);
службові (буксири, штовхачі, 
роз’їзні);
рятувальні (бази, боти, понтони, 
буксири тощо);
технічні (грунтовози, 
днопоглиблювачі тощо)

Несамохідні судноплавні 
засоби

11 Об’єкти, що 
належать до 
рухомого складу
залізничного 
транспорту

Тяговий (паровози, 
електровози, тепловози)

Тип за призначенням:
1) локомотиви;
2) моторвагонний рухомий склад;
3) пасажирські вагони локомотивної 
тяги;
4) вантажні вагони;
5) спеціальний рухомий склад 
залізничного транспорту;
6) складові частини рухомого складу
залізничного транспорту

Моторвагонний рухомий склад

Самохідний склад 
спеціального призначення

Несамохідний рухомий склад 
(вагони)

12 Збитки Збитки (за подібністю об’єкта, 
пошкодження, розкрадання, 

а) реальні збитки;
б) упущена вигода;



нестача, знищення, псування 
якого призвело до завдання 
збитків, та/або подібністю 
причин завдання збитків)

в) реальні збитки та упущена вигода

13 Об’єкти в 
нематеріальній 
формі

Майнові права на об’єкти 
права інтелектуальної 
власності

За класифікацією об’єктів права 
інтелектуальної власності, 
наведеною в пункті 7 Національного
стандарту № 4 «Оцінка майнових 
прав інтелектуальної власності», 
затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 03 жовтня 
2007 року № 1185

Окремі майнові (речові) права 
(право користування, право 
розпорядження, право 
володіння, право обмеженого 
користування, інші права)

Вид окремого майнового (речового) 
права

Цінні папери інші, ніж пайові За класифікацією груп цінних 
паперів, наведеною в пунктах 2-
6 частини п’ятої статті 3 Закону 
України «Про цінні папери та 
фондовий ринок»

14 Інші об’єкти 
оцінки, крім 
вищезазначених

За рішенням комісії

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#n81
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#n81
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1185-2007-%D0%BF


Додаток 3
до Положення про конкурсний

відбір суб’єктів оціночної діяльності
(пункт 5 розділу ІІ)

ІНФОРМАЦІЯ
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)

__________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи -

підприємця)

№
з/п

Назва об’єкта Мета
проведення

оцінки

Дата
оцінки

Період
проведення

оцінки

Замовник/платник Досвід суб’єкта
оціночної

діяльності/досвід
оцінювача

(прізвище, ім'я, по
батькові)*

Документ, що
підтверджує

досвід**

__________
* Зазначається конкретна особа - оцінювач (оцінювачі) або безпосередньо суб'єкт 
оціночної діяльності, який бере участь у конкурсі.
** Копія договору (копії договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією акта 
приймання-передавання робіт з оцінки (показник вартості виконання робіт та порядок 
розрахунку можуть бути заштриховані), копією висновку про вартість об’єкта оцінки, 
оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, 
або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної 
організації оцінювачів. Документи мають бути засвідчені керівником.

"___" ____________ 20__ року ___________
(підпис)



Додаток 4
до Положення про конкурсний відбір 

суб’єктів оціночної діяльності  
(пункт  6  розділу ІІ) 

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності

Заявник ______________________________________________________________________________
                             (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

Керівник _____________________________________________________________________________,
                                                                                 (прізвище, ім'я та по батькові; посада)

який діє на підставі ____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
(установчий документ або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
______________________________________________________________________________________________________,
громадських формувань  -  для  фізичних осіб – підприємців)

зареєстрованого__________________________________________ за № ______________________________________

Свідоцтво платника податку на додану вартість (за наявності) від ____________ № ___________________ 

Розрахунковий рахунок №_____________________________________ в ____________________________________

МФО ________________________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний  код  заявника  за  ЄДРПОУ,  реєстраційний  номер  облікової  картки  платника
податків  або серія (за наявності)  та номер паспорта (для фізичних осіб,  які  через свої релігійні
переконання  відмовляються  від  прийняття  реєстраційного  номера  облікової  картки  платника
податків  та повідомили про це відповідний  контролюючий орган і  мають відмітку у паспорті)
_____________________________________________________________________________________

Місцезнаходження (місце проживання) ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Телефон Телефакс Телекс

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору суб’єктів оціночної діяльності на право 
проведення незалежної оцінки
_____________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                        (повна назва об'єкта)

"___" ____________ 20__ року                                             ___________
                                                 (підпис)

Додаток 7
до Положення про конкурсний

відбір суб’єктів оціночної діяльності
(пункт 6 розділу ІV)

ЗАРАХУВАННЯ
балів за критерієм «Запропонована учасником конкурсу вартість надання

послуг з оцінки»

№
з/п

Цінова пропозиція учасника конкурсу у
співвідношенні до очікуваної найбільшої ціни надання

послуг згідно з інформаційним повідомленням,
діапазон у %

Кількість зарахованих балів

100 30

від 91 до 99 36

від 81 до 90 39

від 71 до 80 40

від 61 до 70 41

від 51 до 60 42

до 50 включно 43



Додаток 8
до Положення про конкурсний

відбір суб’єктів оціночної діяльності
(пункт 10 розділу ІV)

БЮЛЕТЕНЬ
таємного голосування

Об'єкт оцінки
_________________________________________________

(найменування об'єкта оцінки)

№ з/п Учасник конкурсу
(найменування / прізвище,

ім‘я, по батькові)

Підсумки таємного голосування

За* Проти*

__________
*Зазначається відповідна позначка.



Додаток 2 
до рішення

СКЛАД 

конкурсної комісії Чупахівької селищної ради з відбору суб’єктів
оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки комунального

майна Чупахівької селищної об’єднаної територіальної громади

Голова комісії – Людмила ВОРОБЙОВА,  заступник селищного голови з        
                             питань діяльності винавчих органів

Секретар  комісії  –  Оксана  Альохіна,  виконуюча  обов’язки  начальника
відділу  економічного  розвитку,  інвестицій,  регуляторної  діяльності,
земельних відносин та екології

Члени комісії:

Лідія КУЗЬМЕНКО – начальник відділу « ЦНАП»

Любов Арєхова – провідний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку, 
звітності та господарської діяльності

Володимир НОВІЧІХІН – головний спеціаліст юристконсульт віддулу 
організаційно-кадрової, загальної роботи, документообігу, зв’язків з 
громадськістю та юридичного забезпечення




	Інформація про об'єкт оцінки*

