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[ І ()jТ О7КН Н ІІЯ
ГlІ)О  КО]ІК}'[)СlІІІй  Відбі|)  СУб'ЄКТіВ  ОЦіНОЧ[ГОЇ діjІЛЬНОСТі

і.  \г}аt\і`j,].„і  [іоjгожсі]ня

І|оjіо.л\.шпя     іііtо     коііі\~}'ііс`пі,U`,'і     ві,`іt';ііt    с.\,'б`сі\їів    оціноішоЇ     діяльності     (далі    Положеішя)

ііо!іtо\Ї іішо      і!Ї Uіові,ґіUо      ,,'іо      Гjc`\іс.іі,ііоі`t>      і\~о,гісі{су      Уі\.раЇ пи`      Закону      Уі{ра.і.ни      «Про      місцеве

с`{L\іішіі>Lіі.\JBііііші      в      Уі`.рzіЇ пі>>`     '`3ш`t>н}      Уі\і]аЇ іпі     ttIIpo     оціпку     земсль»,     Закону     УкраЇ ни     «Про
'зем,іс`.\с`тріі``і»`  \Г`3іU\.опу  УкраЇ іш  ttI Іро  зс`садн  дсржавно.і.  рег`уляі`орноЇ   політики  у  сфері  господарсько.і

ґ'іі>Lіп,нt)сті\>.  '3акону  Уі`.раЇ шZі  ttl Іро  оцііU{у  майііа.  майнових  прав та  професійну  оціночну діяльність

н   Уі{[іа.і'ііі».   пос.ішови   КаtҐ7іііс`і}J   Міііісїііів   Укра.і.ни   від   10.09.2003   р.  №   1440   «Про  затвєрджешш

+Ішііошjіьііttґ`о  с'птп,'іар'і`}J  No   1   «Заі`аjіі,Uі  зас€іjіи  оціш{и  майна  і  майнових  прав»,  наказу державноі`о

і\.о\Zіітс`і}J    УкраїUі,і    ііо    земс`,гіьHі,і,\    іtсс}'рса\    ві,Tі    о9.0L2003    р.    №   2   «Про    заґгверджешія    Пор;L)т''\J

l  І  |)\)  1і.`,1С` |  І  І  1 jl     e  l\.С  1  l  С`Г)   |   І  І ()Ї     | `РО І  l  1  () І}()Ї    () І  l і  1  І  1\~ І  1    '}С \1 C`,`l  1. І  І  И  Х    /| iJl }І  І  lОК».

L     Ц`    Uо.'іо.;і\Uіші     іtіі'3п{іііііt'    'з:шLііі,ііі    ttгtшіі'3аційноправові    засади    діяльності    та    осііовні

(|).\ґ'|U\llіЇ       |\Ґ()Ш\..\'|)С.|іО.1.      І\.mll.СЇ L       1}і`1І1ІІО|3.ІІІО(І      |І|)ОЦe/|УР}J'      І(ОШ{УГ)С`ІІОГО      ВідбОРУ      СУб'ЄКТіВ      ОЦіІ1ОЧПОЇ

іі;Lіі,ііосі`і         с)`і`>'U\'і  ів   і`осUo,'іaі7іоіJ,аіш>і.   і3і,ізііаііиі\   ґіакими   зі`ід+іо   із   Закопом   Уі{раЇ ни   «Пг)о   оцішу

зсмеш»    (,і:`jіі          с.\ґб`t,`кти    оціііоіUіоЇ     ,'іі;ш,Uості).    ііля    ґіроведешія    ексцері`Hо.і.    гроіііоі.ю.і'    оцііп\и

:!с \1 eJ І ') , І І,І х   ,, l і J І 'l І І О к .

У    сі;оЇ j,'і    ,,ііі;LіU.ііttсті    коміeі;і    і\.eр.\`tті,с>і    Коііс'і`итуціt`іо    Укра.і.ни   'га    чинними    законодав.іими

(  \   1 \_ '  і  ` а  ,\  1    І   1   .

ЦtоIіe,гі.\і`:\      і\ґош\ї\;рсноі`о      і}L,гіt`5oіn      сvf).(`і{тів     оціночно.і.     діЯЛьнОСТі     За     ЦИМ      ПОJlОЖеііНЯМ

І>і.ю{'іс`ііігш!\оіо    с`і.ііі>с`і,коіо    іt:L)іоіо    оІ  1.    jіі\п[о    ваг>ґгісщ    наданнjі    гіослуг   з    проведешія    скспер'ішЇ

ггш|Uшtt.l'  Оцііп{І,І    3еІ\!еjІІ,|lиІ\   ,Іtj.гl>UІОІ\'   ІІ.`   Ue|1eвищуt`  су.му   нре/|мета  закупівлі   посjіуги,   встанов.пенtї
'3aі\оііо\,і   Уі\ї>аЇ нн   «1  |рt>   пубjііііііі   '!акуііііші».

І|і>оцeіL\гtа    і\'t>пі{урспоі`t>    вLіібоі7.\ґ    с,\Jб`t'ктів    оіііночноЇ     ,іііяльності    за    цим    Но,'іожC`нHям    Uc

ІlОІUнр!оt`'l`І,`.`;І     ш    І3иІІtl,ґu\'[,І     U}Jf>.:ІічІU,t.\    закуUі+3ель,    ви'3пачeпих    закоІюм    україни    «про    публічпі
Ґ}{U\.}'UіІ3.Ці».     Оl\.Рl'\J1     Щ1ИНЦІіП1іВ    '3ґі|іІ`ZіСUС`UШ     ЗаІ(УПіВСЛЬ    Та     ОбОВ'ЯЗКОВОСТі     ОПРИЛЮдПеННЯ     ЗВіТіВ     1іРО

.\'і\їіі`,,гіс`ні   ,іtt|Оворн    і!   снстeі\ііі   ."іeі\і`роUUі,і\   ґзакупівсш   і3іііпОвідно   до   ст.1О   ЦЬОГО   ЗаКОНУ,   У   РаЗі
'J,,,ііі`,ісшіі"  зш{.\Z`іііізe.п,  ііt>с,і.\іі`.   із:ці і  іt`Tі,  jшш  вс`'і`:`ііовjіeпа  абзацом  5  ст.2  цього  Закоііу.

l;і.іо(5eріііш   с`іjіі,с`і,і`:і   ріLі:і   О1  І`   ві,іст.\  ііас   замовHіп{ом   послуг  з   скспертно.і.  гроіj_іовоЇ   оцінк:,і
г;с`,\іеjіьіін.\іііjі>іііокі\ом.\ґііаjіі,ііtЇ і'в,'ііісііос`і`іІ;іjіобері'3і,ко.і'об'сднаноЇ теріZіторіальііоЇ і`ромади.

2.   }1кщо   Uіґ'[  `іас`   іірове,IісіUія   кош\.\'ііс`.\ґ  ґ3`;іс)Jt`і`ься.   іцо   вартість  посjlуг  з   провсдеіш;і  еі\.сUс`ртіі\Ї і.

і\ііОпювоЇ   оцііU\'н   '3e\іс`,'іі,іп,Lх   ґгіі,гі;шоі\,їіорівніо(`   або   перевішіус   суму.   вст.ііювлсну   в   абзі\ці   2   с.г.   2

зако1іу   у|\ll€іїІlи   ttі  іро   публі1ші   зак.\'пів.ці>>`   \tlа'l`еріали  такоІ`о  іtонкурсу   передаються  до  тспдс`рноі о

і\("і'іс`Т}ґ     І;і.Ті()бС`Рі'3і,і\(Ї і'   С`і.іU,(`і,К(Ї     !1Щі1    ОТІ`   .'UіЯ    З/|ійСПСІ1ІІЯ    ПУбЛіllНО.|.   ЗаКУПіВЛі    ЗГідНО    іЗ    ЗаКОІЮМ

\','  ;.   ,ї`ї,  ,  І  ,     \\  і    !  l   ,,`  ,     ,   ,  \   (,т,   ,  ,  і  ,  І  ,  ,  і       `1,  ,\.\   ,  І  і  р'     ,  і   ,

').    У    |U,О\l\.   І   lОJ|О`ZІ\~С`!Іl|і   ТЧ1\1і|ІН    І{.ZІ\Иl!і\l(U  I.С}І    ІЗ   ТaІ\ІLХ   ЗІІа'ІСІlІІЯХ:

tjГj'О`'і     ttіі[іш`.и     ~    зс`\іe.гU,U:`    ,іі.ї;іUі{а.     jіка     ві{jііочeна    до     псреліку    земельних    діл;пюк,     і_цо

ішст€шj.і;ііt`\тіjся    ііа   '3смслі,ні   тоі7і.і,і   окремими   jіо'гами.   або   за   ;іку   сплачено   авансовий    вііссок   в

ilіl\.VUtll\(jU/І(lтн    ціш,|   гіеме;тп,Uої  ,ї'lіjІяшш   особоіо`   зацікtів.;Іс`п()ю   у   придбаші   :3єме.гїьно.і.  діJіяш{і/і   .у
і;,.ііш`іііґ.`'п,`   і`;і,'щоііLґш(`  їіо  ст.    І  28   '3с\іeLіі,ноі`і)   і{o,'іel\с`у   Уі\.і`>і`.і.ни;

(J\,ґ,'(,і\,,I     i)Іlі'I(''IІlt)ї,,lі'lJІl,ІІ()с,І,і:

!,'`,|7lІ,ІUщш.   ULt\Гtll        с\'б't`І\ї  н   1  осUо,|аІ1ІtшашІ>І   Uс'3і`jlежнО   ві;'_l  Ї Х  органіЗаційнОпРав`>ВО.1.  фОРМИ



'і`{і  t|jорwl  в.'іасііttс`т`і.  що  \іаіогі>  }'  свос\і.\'  скш,,'іі  оцішовачів  з  сксііертію.і.  гроіііовоЇ   оцішtи  земеjіьHих

`іііі>Uіttі\"  ;Iі\.і  `шрш і рш{іUі  .\   /|с`іі.л\.шшо\L\   ґ7et`с і`ііі  сер'і`иt|jіковаііих  інжс[іерів~землевпорядників;

.  tіtі зііііііі   t,t`шГш        C`.\Гі't  і\.і  п   Uі,ііщш  \Uппщі\оЇ   ,ііі>і.ііі,ііос`гі.  які  ttтрима.гіи  кваjііфіі{аційне  свідоцтво

оцііUовша      'J,      U\\`UщтUіОЇ       іїtоUіовttЇ      ttіііііі\~и      '3емсjіьііих      діляноі{     та     ліцензііо      па      виконанпя
'3eМ.lС`ОЦі[lОіІШіХ  РОбі'1   У   ВСТzПІОВ.1СІІО.\'l.\'  '3аКОІ|ОМ   l1ОРЯдКУ.

с`і\.t`ііс`іііші   і`роіііова  оцінка   !с`мс`.їіьіш  ііішшок  результат  визначення  вартості  зсмсльііоЇ

ціjі>пU\U   ш   ііtш.я'3€ших  '3   Lіск`   Uрш  оііініовше\і   (сі`.сгіертом   із   питань  оціні{и  земельно.і.  діляFіки)   ;3

засіосуваіпі"  сукуііііості  ііііі\о,їіів.  г\їіe'іоііів  'га  оіііііочНих  процедур,  що  забезпсчують  збір та  аналіз
І|Z`Ш1<\„   ІІРОl3ШШІЯ   !)ОЗ|"Х}'ІU\іІ}   і   О(|)ОІ"Jс`UПЯ     |)СЗ}ҐJlІ>ТаТіВ    У   ВИГЛЯді  ЗВі'ГУ;

(щішов:l`l  ! еі``сгющш).1. щtошоної оціНІш з.`меjІ|,[lих діjTянок ~ громадяни  укра.і.ни,  іноземці
ш    Оt`о(5U    \1с`3     гііоші,'і;пісш`,і`.    >іі\1     сі\шш         і{валі(|}іі(аііійшій     іспит    та    одержали     квалі(|)іі{аційнє

Ші,l0U I |}О    ОЦіНіОШі`    ґ}  СКс`і1с`і)і`іі()Ї   і  і1ОПі(ШОЇ   ОЦіНl{И  ЗеМСJіЬНИ,\  діJІЯНОК  ВідПОВідНО  дО  ВИМОІ`  ЗаКОНУ

Уі\раЇ іін  «11ію  оціш`'у  зeмель»  ії`  Заі\оп.\   Ук[>а.і.ш,і  «11ро  оціііку  майпа,  майнових  прав та  професійну

оіііііО`ііі}   ,'іія,ііь[ііш,   в   Україііі»:

Ґ|ОІ`.}'і\ІC`ІІТH   ЩО/|О   ПІ)аІ`.ГІі`Ш()1`()   ґ|0t`Ві,'І}'   ВІ1КОШШШ   РОбіТ   З   ОЦіНКИ   ~  дОКУМеНТИ   СТОСОВНО
іцuі;і,`}'   іірUі{ !  ііііііоі.  діялі,ііtц  і  і    {  ttіііііі\іі   \іaі``ііііі`   ііо,ііt~tііоі  о  ;іо  оГ>'ск'гів,  оцінку  яких  буде  здійснювати

|ІСРС\іІО,|\.ЩL     |{ОІІІ\.\J|7С`.\      (І\ОUі|     ,|О|ОВttІ1Ш     Н1\     ВUl\0llаШlЯ     Ї ]ОбіТ    З     ОЦіНКИ;     КОПіЇ     аКТіВ   .ПРИйМаНШ,І

l1Ч1С`,lШШUIЯ     РО(jіl     '!    t>ІUШШ:     tЦШl  іU{\   Ш    і1(іо     1\ОІ1і1     РС`l{t"еН,`|аЦ1йНИХ    jlИС'ГіВ    ЗаМОВНИКШ    ОЦіІІКИ     1З

іа'Uі:`tіеііі"   пtнU і  UізііогU  ,іоt`і>,Lі.\   Cпіішіі{щі    з  Uі,і і {\ііі,  оціш"  об'tїктів;  оригіііали  або  і{оіііЇ   висііош`іiз

'ісржшоЇ  сі{спср"'"  та  рєщeіізіі`,і  ш`  '3ізі і U  Upo  оцінку  гюдібних  до  об'єкта  оцінки  об'єктів,  складспі

рсцсіі'зш"іL  >ікі   \і{`іогь  ссртнt|ііі\.аги  C`.\ґб.єі{'тів  оціночно.і'  ді;ільпості,  оригінали  або  і`оUіЇ   рецспзій
ііа   ґ!т3іш    ііііо    tщіш\~}'    ііtyіі`1ш    ш    о(і't`кга    оіііши    об't`к'і`ів,    складеііі    реценЗентами,    які    маіОть

ссіітнt|>іі\.€`'і н   с`}tН ш ііз  ttціііо`шоі.  ,ііjL'U,ііос і і.   ;іі\і   к.щ\сиt|>іі{овcіпі   за  ознаками,   зазпачепиуи   в  абзсіцах

ір}іо\і.\'   m`   ірсіі,О\і.\    U.\'ііі\і}J   w  1lіщі"і"шш   C`т€ш,гіі`р'ту  No   1   «Загальні   засади   оцінки   майна   і

\іґіі`,'і і jіііж і \  і і}і"3;>.  « гі}(`і),тііі\ґ.`[ м  u  ] m і m "m  Кі\Г)і і ісґг,V  М і і і іс т`рі і?  Уі{рtіЇ ііи  вііі  ] 0.09.2003  р.  №   1440);

I``ttш`.уіtсHn  ,ііоі`.}Jмеіітщія      коіік.\Jрсші  гіропо'3иція,  підтвердні  документи  та  дркументи  щодо

іір{U\.ііzіішоіо   ,щjсвіґ'іу   виі{оііаініjі   робіг    3   оцііікі,і   та   оцініовачів,   які   будуть   залуLіені   до   в[п{t>наіпіjі

робіU  оцнU{іщшIі,ііUпсання  зві і}у  про оціпі`.\'  \пU`,'іш`  (ексііер'гну  грошову оціпку '3емелі,шіLґіішп.+кі,і):
l``()ІГІ`^}'!w"     ]ІІ)О[Ї О'»ПLі}Т             |||)()П()?ПІ\іjl     УіІ.1СіІИК11     КОІП{УРСУ     LЦО/LО     ВаРТОСТі     РОбі'|`    З     ОЩТ]КИ,

l(ашщшUЇ     ви'гр(ш    |1Ов`jl'3aшл    і'3    І3иІ\~оІ1аlш;Ім    'lclких    робіт,    а   такОЖ    СтРоКУ   .1.Х    виКОнапнЯ    (У

і\а.'іt`U,іщіінл  ,іш>!\).  >ікіцо  ізіп  і!\.`  tі,\ і>,  ш'шaііс`іші`,і  в  інt|]оі"аціЇ   про  проведення  конкурсу;

іііп і$ч],гіііі  ,іоі```\Jмt.`іUп        {a;ііііі  щш  .\ціt`с'U,  .\'  коіікурсі:  документи`  в  яких  '3азначено  правовий

шш    Uііt`існі,іс`Uі`а.    когіі.і.   }Jсі`{іііоі;ііп\   ,,'іоі\~}\іеіітів   прс`тендента   `га   довідки    про   присвоєLііія   йt]му

LїісЇ "t|іішііі`'UіtHо   і\о,ііу   гіі  іііііо    з   (`д1>l  ІОУ:   сі`паjі  оцііііоваііів.   які   безпосередньо   виі{онуватиму"

роt~tо"  з  о1|іш\п:  ї\окумеl1гl и`  Ulo  І1L,'lтвсрґ|l7І\..vl01 І,  право  ІІа  виконанпя  таких  робіт;

щtt`іен,щ`ш        суб+іU   оіііііоііUttі.  ,ііі>іjU,ності.  який   виявив  бажання  .взяти  участь  у  кош{уреі   і`а
ііо  іан   ш    І;ілобс`рі3і,коЇ    сі,іі,с[н{tЇ і.   рііш       ОТІ`    і\~ош{}'рсііу   дtікументацію,    псредбачепу   умовами

і\tіш\.\ іі\`}'   і ц  ш`р``  ііі\;п{о.і.  оіі.\ б.ііLїшшU  і`,  Uіt|ж>і»іаііійно\іу  гіові,'іомлеіші  про  провєдсшія  конкур?у;

\іі:`сііHн  і`'{>ш`.`\'рC`}'       іціt`ісU,іш'L  >U\ш`,`і  ііtшіз  №  Білt>бсрізьіtо.і.  сільськоЇ    ради  ОТГ  відповідну

юіііо  іtс`іі\   ,іtjк.\ім\.`іі  і`аііііtt    і  а  >іі\'оі'о  ,'іоіі.\  ііісііо  ,ііо  .vііасті   у   коні{урсі.

4.   І\Ї tшк.уі"Uн}`і   ві,т|бір  с.\J(Ніt і ів  оціііочііо.і. іііjіjіьнос'і`і  зііійсшоється  конкурсііою.комісісю  (ґtгіаjіі

•,і\омісія,)`  }Jтвореіюіо  Білобс`рі'3ькоіо  сіjтU,сьі{оіо  радою  ОТГ.   Копкурс  серед учасниіtів  проводиться

і\.оііі\.\'і)сііоіоі\.оі\іісі(.їіо.

.і.(`і\~.іаґііш`\іісЇ і.'3агвC`іі,іL.tі\'}'t`ішліііііісіііія\іс`C`t`Ї і.БіjіобсрізькоЇ сільськоЇ радиОТ1`.

(t.  ОlІtj.llОЄ  Кtl\JlіСіlО  ГОЛОІ`{`.   І `ОЛО[{а  Ко,\1іСіЇ   v  мСжаХ  UаЛаНИХ  йОМУ  ПОВНОВа7КеНЬ:

Сl\.ІllІ\U(     ';:1t`l,ll\||ІІЯ     І\~О\1іСіЇ :

l  0,Ц)l}\  С    Іl{1   '3.1eLТі{`U|іjl\    і`0\ііJЛі.:

    щ>ііjLмш     !tііпеUіі>і    ііііо    ііtшіОгш`    Uровt`,гісііня    конкурсу    у    випадках,    гіерелб€`чсіш    "і



І   І оJт (`:,І\e l  ' І  І я  \,І  :

ізіL'щt   ііо'ніорjLіі.,і\.eііші  т{і  ґі\оіі}  `іu`ііііjі.  оt';ов.;ізкоізі  ґ,'іjія   виі{онання  членами  комісі.і.;

ttріTUііі3ов.\Jt,`  Uі,щ`о'і`ові\~.\   \шeрі:їїііі!  ,ііjі>і  онраціованн;і  комісією;

•   't'jt`|1С`   .\  lІaС`  І`І,   },   'І`аt`\UІt>\l\     |`ОjІОС}'l!ШUі:

   UL,іішс.\Jt.   лоі\ґ.\'мсп'ш   счосонііо   ро\'ttш   комісі.і.,   зокрема   підсумкову  таблицю   ви'шаііепнjі

ііс`рeі\іожіі}іі{t>іік.\ґі)сііогові,,'`\'іоі).\с`г\(і.('і\'і`івоі[іііо`іі]ОЇ іііяль[іОС'гі:

іірU`,'іeіавjі;іс   іtt>місію   у    вLіUіt>спна.\   ґ3   усі`ановами   та   організаціями,   зокрема   за   рішенпя;vі

{\.t"ісіЇ   маt`  іііtі`во  звeртатисjі  '3  ні,їіііt>ві,тUіими  ііисі,мовими  заііи'I`ами.
'/.(`с`і\р``і{і!)і\()місі.і.з:і(іс`зііс.іі\Zt`:

г     оіціаціtш\Uпя     ,цок.\'\]ші.ш      Uрс`'існ,ііеUгів     та     'здійснспня      наданих     цим      ГІоjіожеішям

!  І о  ! з І І о  і з і\ '/І \,` І  '  І ,  :

і}і'іі\.оііаіііія   ,'Tіор.V`іeііі)   і`о.ііовіі   комісі.і.:

ііі,,їU  оіОі3[\~}   іUфорwаіUЇ 'іноі U  ііовLііо\LіeіHі}і   ііро  ііроведсішя  конкурсу;

г      оіііі:щіошіш       ііоґіaіUі,\      Uрс`!`с`Uґ`іс`іU`і"іі      Uі,тшсрґііішх      докумеіітів,      документів      щодо

|  І |) t\ |\" ` 1  І  І О І   О   ,І [Оt`  В і ,' l.\'    В l l  |\0 І  l і'І 11  l  І }І    |1( )(~)  і  l     '}    О І  | і  І  І  1\  1  l  :

ііj,U`о`"зі\.\   ,Lпjі   ко\ііC`іЇ   іUtІіоі"щііЇ ноЇ   ,цовLUш   що,'іо   кt>;кHого   прстендента,  яі{ий   має  намір

1і`3>1  "   .\JLшс`гl  І,   }'   І\онІ\..\'рсі,   \,`І\..І(|,'|шої   3:І   Іtе'3}jІІ,|а.|[`\lІ'І   (jUр{`ціовапІІя   ІІідтвердних  докумеіітів.   а  також

іш>шUоЇ   і!   Б,;jіобс`і7іг!і>і\ій  с`і.ці,сьі{і і`,`і   j'іtLїіі   О'І`І `  ра,гU,і   іііt|tормаціЇ   (далі  інt]]ормаційна  довідка);

ііі,щ`о'і овк.у  ,,ііові,'[кові,L\  \,іа'і`eріа.пііi  ,тіjі;і  розгляду  на  засіданні  комісі.і.;

•     с`і\.іі:\ґі\tшіі;і      Uрсtтоі\^o.Iііі3      'iі\C`і,іі:Uп,      комісіЇ .      тіі,цсумковоЇ      таблиці      визначенпя      Нсрсможця

:{()lІl\}'|)СІl()І()І3і,'\(~t()Р.\'С.\'б`(.І\'ІіІ3\)||і||()І|lІ()Ї ,lі;ІJІІ.lІОС'І`і,

Х.   Ш   пс`гііо,іі  'гриваjіоЇ   Rі,цc`.\J'і`Hос`т`і   і`оvгіови   комісі.і.  (через  хворобу,  у  разі   відгіусті{и  тощо)  його

UонііовcіжeUш   Uоі\',п`іі`mотьс`>і   і\с`рінHUі\ом   Бі.Iіобсрі'3ьі{о.і.  сільсько.і.     ради   ОТГ   на  буді,якого   члена

;\.(1\1іс`і'І..

().    Г}    і|і(І)ОР\іЩіІ`'іUій   /lОВі,'UU   '3(1ЗНа`Іа(''ГЬС}l   ПІ)О:

ші;іішісїі,    у    іірс.гещіC`ііі`tі    eeрі`ііtІ]ік:`'га    суб'скі`а   оціночноЇ    діяльнос'гі,    яким    персдбачено

ІЦ1oВа,їЇ ;І\еінія   |ІГ>tlКтІZІlІІІОЇ   ,lі;|лІ,Ut>С`ті   '3   оціUки   майна  За   напрямами  та  СПеЦіаЛіЗаЦіями   в   МС7І{аХ   цих

іі[іііііjіvіі3.  іііо  вLіUіt>нj,tіаіо.п,  оt'>.t`к'т`у.  оі[ііік.\,'  якого  будс  здійснювати  переможець  конкурсу;

ші>іішіс`ті,  },   іірстеіідсні`а   псоб,\ідни,\   ,'іокументів,   ш`о   ґіередбачсні   для   суб'єктів  оціноішоЇ
.LіjLііі,Uосі`і  :\,'  сtІtс`рі  tщіUкі,і  земt`.ш>   !і`і,тіііо  із  :Заі`оном  УкраЇ ни  «ГІро  оцінку  земель»  (виконашія  робіт з

``|\+`|1t`Г)Ї `І1(Ї І.!`|1О|IІОІ.}().1'Оl|іІІІ\.Н`3t`\Іс`..ІІ,IІ11.\,ІlіJI}1lІОt\.):

UеІ1с`..ІіІ{  оцііпОп{1lІін`   5U\.і   щ`|1eб:\  І!шО'І`l,  .\J   |`І1.\,',цових   ві/|ІІосиІІаХ   іЗ  претендеІlтом,   іЗ  ЗаЗначенн;Ім

і.UTхUіtІjіі\.шііЇ ,UіJ'tпщі,'іжеUо.і.і\шііt|]іі\`щі}1гU"исвіііоцтвами(кваjііфікаційнимидокументамU);
    псреjіік    оціііювачів`    які    ііо,'іcіті{ово   залучаються    претендентом    за    цивільноправовими

}іі`о,гіа\ііU   ,гіо   і3пконшіH>і    робі'ї   '3   оцііш   ґ3а   Ї х   ііисьмовоіо   згодою,   і3   зазпачеііням   .і.х   кваліtІіікаціЇ .
U L.UTіщ,'і,і\.e U оЇ   і`н{U і t|t і і{zщі і``U U і w  е і3 і," щ" і і  ( кBа.н іt|> і і{а ці й Н и м и  документам и);

г   І\Ї 'U,І{іс`тl,   3ві'1`іls   про  (`UІіш\}'   \/1{`І`'нl:L   >11\і   ш   lІ:1с   нр()вс,l|с`1ІІ|я   КОНКУРСУ  Сl(Лtlдені   ПРеТеПдеНТОМ   Па

ізиі\оііt`,Uіі>і   ,іtшш,t`jг>ііз   про   щіов\ґ`juіііjі  U\.Uі.`[ігUо.і'  і`роUіtшо.і.  оцішtи  зсмєjіьних  ділянок,  укладених  із

lЗl.цо\5e|1і'J,ш\.оіо  ``L'l|,сl.|\.ОІо  |ltl,'|о|О  О'П    u  іпUн|ш  з{1мов11иками,  `за  підсумками  пОпередніх  І{онкурсів

(,гtо    ,\,вш`н    бс`іі.vґU,ся    ,7іогоноі7U.    \Jі\~.ііа,,їіeUі    з    Біїюбєрізьі{оіо    с`іjіьськоіо    радою    ОТГ,    яка    ііровоііи'і`ь

ві,,гіU()ві,гіпі,пЇ    і{(ші{УРСUUй   Ві/1бі[)).

до   іііtІtоі"аціі`іііt>.і.  ,'іові,,'іі`'U   мо>і{с   ,ііодавсітисі,   інtІ]ормація   стосовно   результатів   мопіторі,інг}'
jU\ості     звітін     '3     ек{.`UeІ)тпо.|.     |l7ош(>воЇ     (щіHl\.1ZІ     зсмеjH.Іплх     діjlянок,     проведенОго     БіЛОбеРЗЬКОЮ

с`і.,;іьсі,коіо  іt€і,,гіоіо  ()'ІТ.  рещ`іізсчі гtі\ііt  тt\/або  іірн  Нровеленні  добровільноЇ  або  вибірковоЇ  державію.і.

•`L,.`'     l         `!1     !      1    І`31    l

l  І.   І  1і,".(,,l  ,,,"..``  ,,L,,   ilІ,(,І}с,,ІсІ]І],[   к(,]]к)'І)су

1.    І  Іі,І|С'І`(`B{`МН    ІІРОBС;`|с`ІШ}l    l{()ІШ.\'І1С`}''   '3    Ві,;|боРУ   СУб'Єl{Та   ОЦіПОЧНОЇ   діЯЛЬНОСТі   дЛЯ   ПРОВедСІПІЯ



С`|\СlІЧ)ГUОЇ    І`РОШОlЗОЇ    ()ЦіН1"   '!e\іe.'ІЬUlі\   ,\LІ>ІНОК   (`   і3і,ГlUОВідНС   РіШеННЯ   БіЛОбеРіЗЬКО'1.  СіЛЬСЬКО.1.  РадИ

О'l  І           UPO     Ш`,'|{ШU;І     /`О'3ВО.,ІіВ     1І{1     ПІ)(Шe,іЩШU}l     СКСІ1СРТІ"Х     ГРОlLІОВИХ    ОЦіНОК    ЗеМеЛЬІІИХ    діЛЯНОК,

.\і\~  і:L'[с`ііі     їіоіоRоі)U     Upo     !{іі.``\`:,і!!>і     {\і${Uісовоіо     внeск}'    та    спла'J`а    покупцями    земсльних    діл;іпок

ав{іUеtшоі`о  впеску  в  рtL\уIіок  цінп  '3с`мejп,ііоЇ  ,ціjіяііки,  яка  ііідтверджує'гься  відповідним  платіжііим

іокL\ііeіі'іо\і   (.\'   ііа'!і   Uі>од:`жу  '!с`\,і.`.ш,піл  ділjHіок  за  заявами   зацікавлених  іоридичних  та  tІ]ізичпих

l,l`іг,).

ІІрот;п`tt\tі   30   робоіш.\   ,,гUіір,   пісjіjі   зарtіхув{іHня   спjіати   авансового   вНеску   комісія   здійсііюс

;{LWіU   піо,.іо  оіііtU.іііtj,щіеііU>і   іUtІtоіjшщіЇ   ііро  Uровeдснші  конкурсу.
'`3      і\іc`Ft>іtt      ttіі}б.гііі\~}'вtіішjі      .\'\іов      I{оUі\..\,'рсу      віііповідпі      підрозділи      виі{онавчоі`о      комітету

l;і.іо(`)eііііш{о1'     Сіjіhсі,і\ОЇ      Ра,,тtU      О1`І`     UО,ііtііОU,     дО     КОміСЇ і.     іН(|)ОРМаЦіЮ     ПРО     Об'Є|(ТИ     ОЦіНКИ     За

НС'іаііОВ.ііС[ІоіО  ,іо,Щ\'Гі\О\ґі    l   ,ТіО   ііі,ОГО   І  lttjіО7і\.eНШі   tІ]ОІ"ОіО.

?..    ІІlt!tОІt\1аІlіЯ   |lРО   П|1ОІ3e,Гlеl|ІІ>І   КОІІl`.\,'РС.V   М€lt`   МіСТИТИ:

внґ;і    ґ3€U`}ґііів.їіі:    Hос,ті.\"    з    ііронC`,іс`Uн>і    eі\сгісртно.і.    і`рошовоЇ    оціш{и    земсльно.і.   ді"пкп   та

ііа,і{шіі>і   ,'іоі\.\'мштів.   що   Uі,тU`нqіґц,кvіtUь  .і1'   ііровe,цешя   '3гідно   з   вимогами   чинного  законодавстіза

Lїl(`|ї,І\.0!ш    с`І\t`llСІ)'шза    чи    ґ>с`щ`1|';}  Із{1шІ>|    '{І3іт`.\     U|1о    ексІ1ертну    І`РОLпОВУ    ОЦінКУ    ЗемелЬНОЇ    діЛЯНІ{И

l'll'}Ш\`l(|ІО  І  І>C`}l   '3{1   ОІ\РС`і\'І1"   ,,'101  ОІtОРОі\|     }   ІІЩ1e\lО}І\.Це\'l    К()ШУРСУ);

.`1{1'І`.\'.1І€1С   і    \1іUlС   ПР(Шe,ТleіПі;і    і\ОШ\~,vРe),':

іііt|jОі"ацііо  Upo об.U\.і` оціііі{и  вLгщові,ґUіо до до,тіа'гка   1  до  цього  Поjіоження;

і:іііііeвні`і`ітер\ііііііо,jіаіііія,ііоі\vмс`+ігір,:

с І ІtоІ\~  вl1І\оUt`IнІ;І   І7оftіґl   .\J   |\'апеїш|1Uи\  ,|ІlHях  (за   ІІt>1 І1еби);

Uеііс`.гііі\підтвер,ііііи.\  ,'іоі\.}'\'іeUтіі!.  >ші   пt>даю'гься   на  рt)згjі;ід  комісі.і.;

•І3Н,ШШ    ,,|О    .УlІаСІU,І|\іІ!    |\ОUІ`.}J|1С}     (|\Ваjlіt|jjІ`Щіl`,іПі    ВИМОГИ    дО    СУб`СКТіВ    ОЦіПОЧНОЇ    ді>lЛЬ1ЮСТі,

';Оі\.ііс`ш`.   іііо,,|о   ї`\   пг)ак'гіі`шого   ґіосі3Ll,.\'   внкоііаІUіjі   робіт   з   оцінки   майна,   а  також   подібного   до

ОЦіlU(ШШІОІ  О   іw\|`і`Ш1.   ()(~jОІ3`}LЗl(ОВіС'l`l>   |Ц)ОВe,I|eНU>І   ,і\lеРЖаВПОЇ    СІ{СПСР'ГИЗИ   ЗВіТіВ   З   СКСПСРТНОЇ    ГРОLLІО)!().1.

ОЦіU"  З.ЩШUИХ  ,J'|іП}lHОК  З  Щ)Uі\'ШШШІ  UОҐ3И"ВНОГО  ВИСПОВКУ);

іUtіlttІї\1{1ціlо  п|1о  замовпІ,Іка та  оеобу  гіjІатника  робіт з  оцінки;

вLііо\іосі`і  про  місце'ша\'о,т;і`ї`ішя  і\о.\іісі.і..  .і.х  і\'оптактііі  номсри тслефоііів,  елек'гропн,v адрес},'.

.'t.   іUtіtор\ші>І   U|іо   U|1оІit`,,іlеІІU>|   І\olU\'.\рt`.\'   U},'бjІік\Jt`тІ,с;І   у   віізііачсний   радою  спосіб   пе   пізtіііііе

Uг,ІI\.  .${`   І  `5   ,'1ІІі|3  ,'|о  оІ  О.ltшетlоЇ   ш І  U   І|ІtОІ!C`'ц`UUtl   І\tшІ\~}Zр.с.\'   га  розміLцуєтьСя   на  ОфіціlШО1\Іу  вебСаІYІті

! )lL  U  L

І .   !\.(jl ІІ\.\ І1U l1|  , lоl\.}'І\,le! l  ш |іjl   Uщ` lt`І L |еі ш  Uо, l€`(`тl,e}1   в  '3tlпсчcаТаном,у  КОнверті   і  СКЛадаЄТьСя   іЗ:

I  l  ііІ|  І  13Ч1і`U  І  1  !  \   ,Г|О|{УМeІ  |Ті  Ї 3:

    щіttп{>'зщій    щодо    ціUи    виі\ttііашя    робі`г   з    оцінки.    калькуляціЇ     витрат,    пов'язаних    із

і{нкоІІаHUя\l   '|`tlкІ1х   |1обіт.   а  тClк(»І\.  с`тр()к,\'   в[/U{оІ1анHя   робіт  (у   календарних  днях),  якщо   він   ііс  був

ІШШШ1СШ``Ш  іH(!)()!"Щі.І.  ПРО  ІЩОВС`,Ц`eШІШ\ОU|\Ґ.\'|1С.\'.  'Ш1СЩ"ПШ  В  ОКРе.\ЮМУ  КОПВЄРТі;

4іоі\'.\'\/ісUгіB    іцоґі[о    пґ)аІ{'|`lzllпіоI`о    ііосві,,'і,\/    виі{оі|апня    робіт   з    оцінки    разом    із   3аноі3ненсі{і

іUt)jОі)"іU(jо   ніо'іо    .іосві,IL\    щt`>т{шіісііга    ііо    викttнашію   ексUертно.і.   гроLповоЇ    оцінки   земеїіьпих

l і _, І '1  I  ' о '\.   ( ,,1\\',  l(U  о '\   2  ) .

`і.   j{tUп\.\іі7t`ші   ,іокуі\,іс`H'гаіщ!   ііо,'іt,іt.`U,.`я   їіо   виконав`іого   комітєту   БіjіоберізькоЇ   сільсько.і.  раді,і

()1  І  \    і1а,`іU   'w  'l`РU   і)О(іО`іИ,\  ,,ТU|і  ,lo  w  ОJІОlUeНО.І'  ,'\€1"   Ї 1РОВС/|СПНЯ   КОШ{УРСУ  (ВКЛІОЧНО).

1 Н.  0t`ОҐ)`іП'ШО..Ті  Пі/|ГО'і`ОіШИ  ;ііО  ііРОВс`,;іСНПЯ  КОНКУРСУ  З  МСТОЮ  ВИКОНаІ`іНЯ  РОбіТ З  СКСПеРТііО.і.

і  і)()ііі{)і}{)Ї   ()І(ііі[``іf    }l`,vІl`J|І.[ІГІХ  діJІЯНОК

1.    ,)[О    .\'Ч:\С.ІЇ     1{    КОН1\Ґ.\'РСі    ,`lОU.\'С|\.0|0`|І.С;|    І|і1С`І`eН/|еl]ТИ.    ;l1\і    С   СУб'ЄКТаМИ    ОЦіНОЧНОЇ    ді;lJ1ЬНОСТі    У

(`(|)с`і)і   оіііUі\Н   'з`.і\)(`.іі,   і3L'UіОі}і  'Uіо   ,ііо   с`  і`{`  і`і`і   (j   '3ш\.оіі)'   УКраЇ ііИ   «ГІРО   ОЦіііКУ  ЗеМеЛЬ».

=',,    |;іі.\іоі  {і\ііі   ,іо   ііі'tс`  і  .`іLіс`і!  і   ііJ,   ,і   і>і    \   ііііс  і  і    н   і\оііі\}'іхі    ііерe;ібаііеііо   ііаявііість:

     і\ішіt|>ік`tшіЇ     ttцііUоU{ііtlір,     ,L,'іjі      і{ііі\оііаіUі;і     робі'і`     з     eксіісг>'гно.і.     гроі.Lіово.і.    оціііки     зсме.гіьііи,\'

'lіjljН|ОІt.  що  м{1t`  пі,J|твС|7/|;І\..\'вZl'І 11с;l   І{І`а.ІіtІjіІ\щійпими  докуменТаМи  ЗГідпО  із  ЗакОнОМ   УКРаЇ ш  ttЩ1n



( `'  1  l  l  1  l  l.(  \ `    ' '' e  \ 1  eJ 1  І ,  »  :•г   ,іtjсвіїL\     с}і(}.t_кіа    оціі{оіHіо.і'   ,'ііjітіі,Uоe'іі    з    виксtп€`іпія    робіт   з    експертноЇ     гроіііовоЇ    Оцінки

ґ!елісjіьііих  ,гіі,'ія[іок.  .\,' тому  ііис`тіі   ііо,,'іібііих  г3емсjіьних діляііок,  зокрема  за  [іільовим  призііаtіенііям;

переjііі\у  оціііювачів.   яі`.і   Ґt}ґ,ті}іті,  '3L`jіучсHі  ,'іо   викоUанпя   робіт  з  експертно.і.  грошоію.і.  оціішн

'!t.`і\іеjіьііо'і`  ,,ііjі>UU\^и.  та  Ї х  ос`обі,іс`,тttі`о  ґ,'іосі!і,гі.\'   що,'іо   проведеішя   робіт  з  експертноЇ   гроіііовоЇ   оціііі{и

'ішшшL`\  ,іі,ііjіііоі{.  \   і`Ом),  іінс.ііі  ііо,,'ііt'jUU.\  зe\Zіejп,ні,іх  ііітіяііок,  зокрема за  цільовим  призначенням;

    ш`Іtс`  ІіІ\.\     іUl;І|ZL\    tІ]lL\івІ|і|3`    >l1\і    \lо7І\.у'U,    Гtу1`и    Заjlучені    дО    Проведення    екСпертноЇ    грОшовО.1.

t>іііііі\іі     iс`\,і\.`.ііі,ііо'і.  ,'іі,іі>іні\н    іiі,.іііоіiі,'іііtt   ,.іо   Bі,і\іоі`   іінііііого   закоііодавства.

.`,.1   І:і   і\.оіік.\ірс   ііоflіаіо  і  і,с>і    і:іі\Ї    ііі    і'і  і!ср,тіііі   ,`\оі\.умен'ги:

з:`;іва    щ>t>    },'ііас`'іі,    у    і{оUкурсі    'з    ізі,тібор.\J    с`}7б`t`ктів   оціночноЇ    діяльності    за    встсіновленоіо

(1,оl),\ІоІ(,   (,,1(,/,1(,  ,  (,к   ``):

    і\оUіЇ     і\ш.ііt|tікtщііЇ UіL\    ,іо[\}^і.`Uтів    оціUіоваш    з    с`і{спертію.і.    і`рошоіюЇ    оціпки    земе,гп,Uих

їU}ііі(іі\.    \J    іо\і}     `іUс,іі    ііосі}Ljі.і.`іU,    іц)О    ііL`U}UщенU}і    кваJіі(|)ікаці.і.   оцііповаі.іа   з    єкспері`Hо.і.   гроі.пово.і

\ ,  І  1 і  ,   ,   і\,  І       ,``  ,,  ,  `.` .   І   ,  ,  І  1,   ,  .\     `   1 і  ,,,,,   І (  ,  І\.

!\ОіііЇ    ,їіо1\\\'ісшір,.    ііч).`,іҐ)UіішU\  ііtl'3шіа\"    іі`ш`нм    та    шостим    пункту   9   розділу    і    цього

1(,,   ,( ,,, \ї .,,,  !,і    (,?[`    l  la',„,,)І  ,ос  ,.і  ):

іііt|jор\ґіtщі;і   ііііо   іірс'гc`U,\с`ші  Uіо,`іатокzl).

ZL  Ін(|jttр\шіі;і  ііро  Hг>етсіLііш і`а.  що  скш`,гі:tt`'і`ься  відповідію до додаті{а  4,  містить:

I3ідомос'гі   про  ,.ііяjіьHісгі,   UретеіL,тіеша  (рік  заснування;   Нерелік  робіт,   що   викоііувалися   на

!іиіік},`     оціНки     'зс`мс`ль:      па;іґшіtш      вілокремлс"х     стг]уктурних      ііідро'зііілів     (філій.     дочіріііх
!!і,іUг`иt`\Iс`ї н   їt`tщо):   jніU\ґ  іUt|tоіnішііо  що,ііо  ,їіосвід}'  .\J  сt|]ері  ексііертноЇ   грошово.і.  оцінки  зсмельних

ґ   ,,і .,,,`І  ,  І  ,.,  к    ,  І  l,`,   ,   \,  І  , ґ,1с  І  ,,,. а  :

    іUtІАtр``"ііііо    Upo    оцііUt`tшFііі!.    ;ікЇ     tЇ \J,гL\ш   ііі,і_іписува'ги   зві'г   з   експертно.і.   грошово.і.   оцінки

'$с.,\іUі,шt`і'   ,hііjіішн.    та    ішшм    t|tа.\іі3Iіів.    іііt>    персбуваіоть    у   трудових    відносинах    і3    суб'ск'гом

оціночііоЇ  дія.гшності  та доііатково f>.\',;і}' гі,  :3сш);іієііі  іі`о  виконання  робіт (кваліфікація,  стаж і]оботи).

1  lрн  іU,ом}J  t>,іин  і  той  .;і\.е  оцііUtшtііі  \ііожс  б.\Jти  залучсішй  до  виконання  робіт з  оцінки  одііоі``)

о{Ґі ` tі к' і`а   ,' і и і і і e   о,гіі і і,і і\ і    і і рсте н, іс` t і  і  о і\і .

|\,',    ]  І()і)tі,Ц()]``   ІІІ)()ВСі'|l`|ІІ]1І   |`.ОГ[КУГ)СУ

L    '3,:U.`Lі\,шііjі    і\ґоUі\.}tіtсііоЇ     і\~оі\,шіЇ     ііііоі3о,'U,іті>ся    г3і`і,щ+о    з    да'гою,    часом    і    місцем    Нроведенпя

L.оіU\.\ рс..\ .   >tT3ііi`ііUпі\ш  .\J'   ііtшL,'іо\і.іeUUі.  '3асі,ііtіHня   і{t"ісіЇ   Uроводиться  у  разі   присутпості  не  менше

ґцво,\  'ііі.`'і`ш  'іЇ   і\~іjіі,кіeііоі`о  сі\.jіUі}  .  Кош`..\'рс`  ііровоііитьсjі  ґ3а  ііаявності  не  менше  двох  учасників.

Ш   '3{ісії.іаіUіі   і{омісі.і.  і\іо,I\}іі`і,   б\Jтн   Hі"eутніми   іірсдставііики   прстендентів,   осіб.   що   можуті,

(і}'пі  с`тороііаміі  ,цоі`овору  ііро  внкоііаіііі>і  робі'і`  з  оііінкі,і.

?,.  я1{що  ш1  \ґl1Ость  .у  кош\.\'|7с`і  Іt.`  ш`,,tl`іl``Uшо  .,кодно.І. '3аяви  або  подано  лишс  одну  заяву,1{ош{урс

I',І':І./l\ll(тІJс'!    l,:ІI\„\,L   що   ",,   І,L l('ї,,нUІ.

.`L    І   L\    ,,(lJІі,щшІІі    І\(,І\,,ісі,І..

:`ш(і.їіL3\ґ(і     Uі,'ігBeг>ш     ,'іоі\^.\,'\іeіііU     Uіteтеп,\іeптів    та     ро'3глядає     інформаційііу    довідку     тцtо

і\tі;і\ґUоі`о     іірeтeнііеіітcі`     ііL)_іготовлепу         ві,тшіjіом    економіки,    земельних    відносин,    архітектури,

}І\'нтлово.і{о\,l\ґUa.ііі,UОі`о  госHо,іщ)стІ}а  та  з("іішіііх  зв'язків    викоііавчого  комітете'і`у      БіJіоберізької

сіJ,І)e,)І\ої   ',:,`,U,,   ()'І`І  `:

    ро'шсііаг.\'t`     кошeргUі     .\'іі€ісUш\~ів     і{оіU{.\Jрс\J    з     коіікурсною     пропозицієіо     щоі`о    вартості

|цlІ\.Оп:,`tUІІ;І    |1о(Ї і'l      {,    оціUІ{и`    l\{1ш,І\..\.ІІjшіЇ     Ішірa'І``    Uов`;l'3{пU1І\    і'!    ІзикОнанням    таких    робігг,    а    тако7к

UГ)(1l\.\'     І'\Ul\.ОШUU"     |)ОбіҐІ      (.\`     |\іUС`UІ|0|1|Ш\     ,ІUІjL\),     }ІКU|О     ВіП     НС    б.yІ3     Вl'tЗНаLІеНИй     В     і[1фОРМаЦі.1.    ПРО

І   11),.)  l3\','  1с  l  І  !   1  ',І     l\о  '  І  !\.\   l)(.`  .\   :

    ві,і'jііt\`іш    кращ}'    коUк.\Jіtсііу    нііопоз[,щію    претендеп'і`ів    шляхом    обрахувашія    балів    за

ос` і і о в і і іZі \ і и  'га  ,,ї `о,Jm` і`і\о в и м ііt   к і) и  гег> і jі м н :

ііі7оію,гUі'п,    гаt`\,інс`   гtїііt>t`.\  ііаіііі>і:



обі,іііаt`  псре\tіо7іщя  кош{урс}'.

4L   У   !tаг3і   >іі\іцо   прeтсіі,,'ісіп`   ііесііоt`часно   нодав   паке'і`  документів   або   подаш   .і.м   коLікурсш`

ґ`іоі\.}Zіш`,U і`{щі>і  с   UеUовііоіо`  {ібо   кош\уіісші  ,tіоі`.умспт.іція   ііе  відповідає  заявленим   вимоі`ам,  і{омісія

1та   зfіt.`і,'шііііі   іірі,іі`,`і\,іаt`   іііііісііііjі   ііііо   ііе,ііоіі.\Jіііс`іііія   і`іоі`о  j`о  участі   в   конкурсі.

l.\``Ош\..``)іші   ,,іUі\.\і\іeііш    іцt``і`.`іL.іші`ііз`   >іі\'ім    ііс   ,їіоп}'щсііо   до   участі   у   конкурсі,   повертаються

`t`,`hі)(Ї   і\|)і.``U   l\.0\l|cі|.  'Зі\  Ї \   ІUl.`І,\l0|}Оl0    ;і\>ІlЗОlО   llіl.І}І    }{U`ВeР,TЖЇ `ІШ}l   ПРОТОКОJlУ  ЗаСідаННЯ   КОМіСіЇ .

`і.     UГ7С`|eІLl\.`Нl`    \111С    |ЦШІ!О     І3і,Ї ll\.Шl\.{UU    СВО|О    З€l>Ш}J    дО    да'ГИ     ПРОВедСННЯ    КОШ{УРСУ,    ПИСЬМОІЮ

Uоі!і,'іоі\,H,шши   ііро   цс   іоjіов}'   і\о\іісЇ і..1  Іро   t|jаі\'і`   відкjіикаіпія   заяізи   голова   комісіЇ    інформус   члепів

І(оt\,lіeїІ.  І1(1  зflc`L,т|а|І|lі.   ііо,цаІІий  тzlІ"м   11|1с` гeІшelгl`ом   І1акет  /lокуме|ітів  ІІа  конкурсі   lIe  роґ3Uі>і/_|аст|,с`;І.

().     ГІіґtІ`    Чm    ОбР{'1ІШ}І     ііСРe\1()ZІ\ЩЯ     [\ОUК.VРС.\'    '3Гі/lПО    З    ОСЦОВПИМИ     КРИТеРіЯМИ     РОЗРаХОВУ(ТЬСЯ

і\і.1іьі\іс"   бшіів`   шбііаішх    і{ожUнм   }ц+асіпіі\ом   коні{урсу,   та   визначається   псрсмt>жеці,   конкурсу,

> ;  !\.  і  і  і` 1     і  і ш'і г) a  і }    і  і :)  і` і t~)  і `і  і , і  і  і  \'    к і ,` і  і , і\~  і  C`   {   і ,    Г) 0 .;  і  і  і }    (  ,` \о,  іа   го і\'    5  ) .

'Ї ``\t\,.`ііt,j),|111,\1\.і7Ilі`eРіЇ l;І},І1і!і;\I1t`l1|l>ІІІ`.`Рt`\1О.,І\І|ЯІ\О|ІКУРС`У1Іtljlе7КаТЬ:

.\\)і.`і}:`і    .\'щіC`Uш\~{і     коіU\.\Jііс.\      і`і`     Оцішоі}аііів.    }ші     бу,ті.\ґть    заjіучені    до     ііровсдеішя    оцінки    та

Uі,іUшC`і,Uш;і  зві і.\'  іцtО  оціііі\}'  і   ішсііоі!і\..\   ііро  вщігісті,  об`ск'і`а  оцінки,  зокрема  тих,  яі{і  псрсбувіі[он,  у
'іру,цових  відUt>сишх  іґ!  'гак"  уіі:`сііиком  коіікурсу;

Uаяішіс"    зауважені,    ,гіо     Uіі€U{'і`і,ічHоЇ     ,г`іяjп,пості     з    оцінки     майна    учас[іиі{а     кош{урсу    та

оцішоізі~1чіІ3.    >1кі    Г)}',їlуU,    '3{l,lу`ІeUі    іп1м    ,.lо    виІ\~онаІHІя    рОбіт   З   оцін|{и,    за   ОСТанПі    З    рОки    дО   даТИ

l  !  l )()І)с,` le  l  І  І  l  'l     І\'\) l  І  l,:),  l)с)':

'}(Ш|1ОUОП(Ш:1Ш  .\JЩ`СШіШ.О\іІ   КОІІ1\.\ РС.\    В€1|)ТіСТЬ  ВИК()НаННЯ  РОбіТ  З  ОЦіНКИ.

',/.     У    І1:``Зі    >U{що    ,,`ша    ;`Ґ>o    (;іШ,1ш`    .\llаeUиl\.ів    КОнІ\уРСУ    За    ОСНОВНИМИ    КРИТеРіЯМИ    ОТРИМаЛИ

t\,;'ішU\tш}ґ   іш`і`'tі.гU,ш.\    і<і.ііі,і\~іс` і  it   (tuIіі3.   і{о\ііeі>і   'iастосовуt`  дt>даткові   і{ритеріЇ   визначенпя   пєреможця

і\Ош\.\'рс)   (,'іо,'іат()і\6).

до ,`іоzщU\.оіш.\  і\ї"терЇ і.іU"'ші`ішUя  ііеі]е,\іttжця  Hалсжаті,:
г3аііроііоііоваіііzіі`,і  .\'ііасіінком   і\ґоііі\..\ ііс}   с  і`роі\'  вrікоііаіііія   робі'г  з  оціііки;

ш`7івUіс`їь  ссг>с`,ц  оцішова`іііз.   що  '3tґіjш.щ`ііі   }'щісtіиком   коHI{урсу,   яких   пjіануєті,ся   затіучи'"  ло

UU!\ОііаіUіjі    ііоtііі     гі    оіііі]і\и.    оцііііоі!аііів`    >іі\і    маіо'і`ь   докумеііти,    передбачені    абзацами    п'ятим   та

lUОС`  Пl\'1    |1\  І  U`І`\'   ()   І)О'},Т|і.'ІУ    1    І  U.ОІ  О    І   ІОJlОZ[\.elUІЯ.

}\L    ,tzІ!\.щО   UіLІ|;I   ot'tІ10,\'.\шшjІ   ба.'1іІ3   '3а   ,г|олат1{Овими    крнтсріямИ   виявЛСНО   ОднакОВУ   ІtіЛЬКіСТь

`'іа.іів   ,\    ,,іс`і\Ї ці,і\о.\    .\ііаші,U\ґіі3    кош\~)рс`.\'.    іLііеііі,і    комісі.і.   обираіоть   ґіеремо7кцем    конкурсу   }ліасі"ка

КОlІ|`..\'ІtС.\'.   ЯК|ІІ`і   '3аlІІ10ІІО|І}JВаl3   ІІ:l|`,}\ІeІ|Іl|.V    ВаР'|`іСГЬ   Ґ>ОбіТ  З   ОЦіНКИ.

t/,   ;1кщо   гііс`jія   обрахувапня   баjґіін   гзсі   ttсUовііими   ґі`а  дода'і`ковими   критсріями   ви;іві,іться.   що

іісі{іjіі,кґі    .\,.часііиків    конк.vрсу    загіг>огіонуваjіи    оjщакову    вартість    робіт   з    оцінки,    призначаєті,ся

'|`at.\1||e  І`оJI0t`}t'Із:lнUя.  сек|)е'1`ар  |\.омі(їl.  ро'3,ц€\с  чjlе|Іам  комісії бюjlетені  таємного  голосувtіння,  в  яких

'J,ґUіt``і{іtt`ті,\`я      щ`}`L\ііeU.\JваHшії'Uііігшшіс.      ім.jі.      по      бiTгі,і{ові      учасників      конкурсу,      щодо      яких

цtt)г;(;|Uіґ;,`\}|     г:1г\Іll.`    l`о,1Іос`}'І}(ш|Ія    (,г|о,,ІlатоІ\7).    Бюлє`теІІі    тасмного    гоJ.IОСУвання    не   Є    імеННИМИ.
Оt|,і\ш\U`Uі   ч,`ісUі\\ш   і\омісЇ і.   \`;і``t.ііC`тC`Uі    іііс"   ґ3аверііісння   гоjіосування   надаються   сеі{ретарю,   якпй

ощіі,і.'поґUUог   рC`'з.\.,,іі,і`с`ти   і`о.Uос`.\Jв!`іUі;L   І  Ісіtсмо`,іщсм   визнається   учасник   конкурсу`  за  якого  чjісни

|\.О\'ІіСіЇ     |.}і,`L'|(\J|і'І    Ґ)і.ііі.1|ІіС  І   Ь    l   ОJ|ОСіВ    tt   3a».

'}tі   .\'\іоіш   рівііоЇ   і\і,їіькості   і`о.ііосііi   Uіі:ш   "і]іпіа;шноґ`о   і`о,ґіосу   на   засіданпі   кt>місіЇ   належи'і`ь

1  \jjt7lJ,і   І<ОМіС`і.1.`   ;Ш|,11``1   ОЗВ\'l|\Ґt    СlЗОt     І1іlUc`ПU>l.   '31l'ЗU1`ЧeІІе   1З   йОГО   б|О,ГІСТСНі   'Гаt`МНОГ`О   l`ОЛОСУВаНПЯ.

іо.  З   \1elою  .\'І`оІUleUUя   іUt!ttt|"щі.1.,  І|о,'|{`поЇ   .\JlІас`lпZ1ками   1{онкурсу   в  конкурсній  дОкументаці.1.,

l\.О\tlісіЯ    \Io.ш   ІUІсl,\!ОІ$о   '!всгt.|`а'І`Uся   ,`|о   оl\|7с\tllL\   Осіб.   С.уб`Ск'І`ів   Г`ОСПОдаРЮВа1ШЯ,   ОРГаНіВ  деРЖа1ЗНО.1.

вJ1lL'ш  та  О!)г{`ІHіІi  І\Іі.`і|шоl`о  с`{1\1(шІ1;І,'|.\`l3{l1шя.   У   г€1к("}'   виІlа,JlКу  дЛЯ  аlІаЛіЗУ  утОчненОЇ   інфОРмацЇ 1. .Га

ііроі2с`,'[с`іііія    оt'Ї ііііс.ііс`ііі,    I\ґоNііt.`і>і    \іо.,і\~с`    ііеііс`рк:`'і   н    засіііаніія.

до     ш`рL`і.іш     .\`     '3t`сLіmіш     і\о\,іісіі,і     'J,tіtҐ`jсзііeііVє     вііессніія     до     проекту     підсумі{овtt'і.    таб,tU,щі

віі';ііі`іч`,`ііі{jі    гIeі7C.Utt.,і\іі>і    і\оііі\'.\'рс`Utш    і!L'і`'5oіn,'   с}Zб`tTкт`ін   tщіно`HіоЇ    діяльнОсТі.   СКjіаііеНОЇ    Ві,ЦПОВіііHо

ш  `іо,,щіті\ґ.і  tЇ   іііt|]орNіацЇ і.  про  вс`іх  \Jшш,п{ів.коHкурсу`  яі{оіо  володіє  комісія  до  перерви  у  засідаHні.



l1а    іі:\с    нeрсііви    .у    '3асідшііі    ко.\іііс`і'і.       l;іjіобсрізькоЇ    сільськоЇ    ради    ОТГ   забезпечує    зберігашія

і\.ош\,\ґііt.`UОЇ      іі,оі\умеUт{шіЇ      .vчасііUків     і\.оііі\.урсу     та     гіроскту     підсумковоЇ     табjіиці     визпаченші

ііeіtемt>жіі>і   коііі\урсііоі`о  і3і,т`бор}J  суб.t`кґі  ів  оі`іноііііоЇ   діяльності.
'3{\     гс`'$.\'.іі,'і{ії`:`\ш     ащ`.іііз}      }їоtніеііо.і.     іHtІtttрмаці.і..     що     надійшла    до     комісі.і.,     інформація   ів

Lі,г:..\  \U\.оіiіі`'і     і`€і(~5jіUці    ви'3Uаііс`UU>і    ш`рс`\іожцjі    і\оіU\'.\'рсHог`о    ві,гібору   Суб'сктів    ОцінОчно'і.   діЯЛЬНОСТі

\іо.Zі\.і`   ї`і.\  і  іі    .\'іо`ш(.`шL    І  |і,ііс`.\  \!і\оі>,(\   тшҐ).іUщ>і    і.,і,і`tііz\чсііпя    пс`рсмо}кця    конкурсіюго   відбору   суб'єкгі Lз

(>ЦUl{)ІUlОЇ     ,lі;|jlhlІОСlі     С`КjІ:L|аU|>Сjl     ,ІLl}І     І{0ZІ\1lОІО    Об`ЄК'Га    ОЦіШ{И     ОКРеМО     і     ПідПИСУСТЬСЯ     ГОЛОВОЮ

коі\,іісі.і.'г`а   ч,іеііами   комісіЇ ,   іірііс.\,'тііі\ііі   [іа   засі,ііаііні.

U.      l'еЗ},'ЛШГ"      КОШ\'.\'|1С.y      Оt|tО|".ГUОЮl`ЬСЯ      П|7ОТОКОЛОМ.      ПРОТОКОЛ      ПідПИСУЄТЬСЯ      УСіМzl

[ірііс`}'і   ііі\іі,і    іііі   зіtсі,,іаііііі    ч,'іeііамі,і    і`о\ііісіЇ .

\''.   [lі,I,,,],,\",jlі,І   ,ІІ)(,   І,l.,i),JІ,,їі`,І,І,   к1,ІІкурсу

|        l|ісj;і      іігtо!3e,,'іeші>і      і\UіU\:\іtс.\           |;ішпҐ>eі7ізіш     сіjU,сі,ка     рада     ОТГ     письмово     іпформус

ш`рс.\іо.,і\.ців   і\ош\'\іtt`у   ііііо   іtі`;\Lіі,гiU`н   і\оііі`.}рсу   і3   зазііаііепн;ім   ціни   та   строку   виі{онання   робі'і`   з

оіііііі\Lі.   a  ґіс`і\Ож   ііііііііх   }ціас`ііі,іі\ґів   і\.оііі\.}`рсу   ііро   рсзуjіьт€`ти   коіікурсу   .

2.   Іііt|tор\щіjі   іцtо   г].`з.\ї.іі,т{`ти   кttш{.\,Jі]с`.у   (ш"снуваHпя/прізвище,   ім';і,   тіо   баті>коні   суб.t`і\'г:і

оціііоішо.і.  ііі>LIU,ності.   іі€ізва  об'сі\~та  оцішн`  і\,іс'і`а  ііроізс,цeшя  оціш{и,   вар'і`істі,  та  строк  виконанпя

г`обіт  'з  оцішU)   н}'бїііі\.}Zсті,ся   };   ві,іrші`іс`ні,ііYї   І>:`ґ1іоіо  спосіб  і`а  розміщується  на  офіційному  вебсаі'. ` і
І);LU,    ,)   \,сl ,,.. жі    І,і  ,`ч,,(`.j   .

.L   І\.оіU\.\'ііt.ш  ,.іоі\.wш іші`іjL  Uчіс`  іt'tііііша  U.\'пі{том  .`+  розііілу  П   ці,ого  ГІоjіоження,  зберігасті,ся

І'>       |jіl()(Ї Ч)і'}І>І\і}і    Ї І)JСlі|\.іl"|    І)1L'`lі    О   І    l        ІІІ1О!.;l1`0\І    U`}l'|`И    РОКіВ.

(  `скрс`'і`{іР   ljіjіобеРіЗі,і\.оЇ   Сі,іі,Сьі\(t.і'   Га,.1Іl   ()1`[` шй Л.В.  Шкрібтіяк



додаток ]
до Положенпя
нро кош{урсний  відбір
суб`сіtтівоціночпо.і.діяльііості

(ГТУІІК'Г   І    РОЗдіJlУ   П)

ш(І)ормАція
ПІ)0  0б'(КТ ОЦіІІКИ

І   ! а І`,і  \ , .. [ І \, ,3а ,  ,  І  І ,І    О`і  . (` ,\І.(,    ( , ,  ,  і  І  ,  ,\, ,  :    ,,1` \ , .`., І  І , І  , (,   ,'1 і .п ,,  І  , І{z\ .

\ґ`1ісііC`'3іі(і.\t,`,і.,і\.с`іііія(t\1.(.іі`.і:іt`tіііііі\іі

1\':L,ш'.,р(`шl,,,`,і,Іо\Іс,І'

\'Іеі`а      іщОі3е,іСііші      ііс`'3t\.іс`,кііоЇ       t>іііііки:      і!изпачсіпія      ціни      пРОда7Ку      зСмеjіьно.і.     діляіп{и

і`.t> \ і \ ' U ш і, і і оЇ    н., і а с і і ос`'і ` і

(   ,,  І   1  і   '   l   І \.  І   !

:3tї\іовііі,п\'        та         іLгі€U`ііиі\        UоC`jі.\J"         з         виі{і>нашя         робіт        з        експертіюЇ         і`рошоіюЇ

І\T|І)|\.ісІ  І)   зe.\|.`JІІ)Іlи,\   ,lіj'l}|UОІ\:    1    (О,І1шl).

І)О'5  \!   і  |)    '3С.\1.`.  l   І>І   1ОЇ    ,1і,і  |}І   |  Ї   І\І   1.      |    {1   :

і\ 1   і  с.  ,г   \с     ііt 7 '3   і \і\  і  j  і  .\    і}а  І   і   l   І  ;)        ;С  \  І  .`.   І   | >  І   І  `  J`l'    ,1  і  j  І  >1  l   І  l\Іі І  :

l    liJI  !,(,,!e    ,  ,  Іl,  ,,3  І  ,z,  ,  ІсІ  ,,,,,, 3е\ ,..,,,, і  ,  (,ї   ,  li  ,,,,  І  l  l\.  [,l  :

1    Іііііі3ові1іТ    ііt.`;і\.і,і\і    ';.`і\і.`.іі,іі{>Ї    ,`іі.ііяііі\іі:    і{о\і}'ііаjіі>ііа    вїіасііісті,.

lІОІ)!\1і`Ї ІІВІіa1`РОІіlОВ(іОІ|і1lі\а'3с`\і.`,1І,IІ()Ї діЛЯl1КИ:

0'Uі`} шш  ізіір і іс`і і,  пш іі.\  і  U  з  іш\опаііU;і  і)обіт з  сксгісртпо.і.  гроШОво.і. ОціпКИ,  і`Ріі:________._

/ца,, t,  ( ш і ш\U :

/\`. ,\т,`,  ,  !, l,   І,і,ґ U ,



доі.іаток 2
г.і`о  Ноjіо7іtення  гіро конкурсний

ві,'ібjр суб'сктів оціночно.і. діяльності

(г]уіікт 4  роздіJіу  lJ)

І!І(ї)ормАцт,1
lц(),їІ(t ґІОсці,,'l.`J  нІ)е1 еіц{`lна  і а  оцішовачів,  які будуТІ. залУчеІІі дО  вИкОПанІІя  робіт З

U`.t`Щ`!) І ПОЇ   |  і"ПШШ' ОЦіHІ``H   }t`\і{`,Цl,і|0.і. діПШШ  Т11  ііі./|ШІС`аІІШl  ЗВіТУ  ГІРО  еКСПеІ)ТHУ  ГІ)ОШОВУ

Оііііі1`.}'   3c`і\іеJІЬlіоЇ діJ|}ІІІКИ

(іі:ііЇ і\і.`іі.\,'і],а[ііія   іt>ріі,'`ііііііоЇ   Оеttби   або   прі3випіс,   ім'я

",`/U,Іш,мця)

І  І(l,3ва

об ` U\  1,(1

l  )  І   1  j   '   І  j\I   l (  )  1    1   І    І   1   l \'  1    І

l lег,іод

ІIlJовс`,'1eІIня

(,'1І'lIІ\ІI

пt> ба'гькові  tІ>ізично.і' особи 

Г1Ї ВТТИК/ досвід суб'єкта докуменї'_lатпик
оціночно.і що

ді;ілі]ності/ досвід підтверджус
оцінювача .**досвLJl

(пріз"іцє.  ім'я, по
бать,(ові)*


'З.:;,3,ііі,t,і:;`tґі,t:`і,іjі,:::і,`t.`,:(`j\'::і:і`:і.  tj`іі.інtjчііtjі`\t)іfі  іі,нtjt.`пц  f ікиҐі  бере  участь  у  конкурсі,  та  особjи  tjцін]оtзсіЩ

}//;,   :,,,, J, ,.ll(,(.(/,с)()"(„  б,,,(,\"„   ,,,, \,|,(),,,   (,(,  ,1,,(,(;L,,,с)7,l,,,  ("/і",<;,.
'',::t:Іі7і::Іі,.:)\tл',`::::;іt:Р::::!',t:\,І:І,7:J,t't',t)LJІlІ|;lІЮІ,бІТ;СіТ;'і`J'і;;;'і`t;ІігрtпнtJ(з(Jіоцтизепіегіьііt]ідіііfіітнпНабtj)

і\і::Jj]`,`і:,\і\:]/]ііі,ііі:jі\(,іі::ііі,.Г   `:іі:іііJ:,t,:(,і,t`':і,і,і.і,і і:і„і!J(J(..)і І`П`   ( іі()і\`(і ЛТ:    (;.(л\іНІі()сііП    вlіК()іlLіНlі;І    ])ОбіІ11    І11а    П()Р}1д()К   РОЗіа\;;:;;::},'

\,і\t::,і,:',);\і\]`і`ь   і;:::і`]`і`н      jшінііічіхtіі;ш;і),      і\tіііі;і       ііієіпіі     tЖ)     ]іі\іt]віііікtі     оііііікііі3    зазіісічеі;ііям     п:j;іі:п;іt;і'і;;`г;о

()()wіМІ!()іwlеНІІіІlНіlІ()ІПlМҐ)У|НlІНlСВі()lІ('J|іКС'Ій(ПНП{()НТСІСКІ)іJ1JJlеіl;П;Ч;;;;l<'(;;;(;;`'1;;;fІ('З`1`l'(;;;Іl;Іі').

20       рок,\,                                 МП  (за  ііLjіЇ ;іГо~сі`і)

(`щ" .,, щ   іj,'."`1ч,,',!,,,"J ,...,. І,,t ,,,,. (,.,   ),",І1ІІ   (,  І  І•.'  ;;

(підпис)

Л.В.  ШкрібТіяк



додаток 3
ііо ІТо,'юженпя   про кошtурсний  відбір
суб ' єкті в оці і ю[і но.і. діял ьності

(ііуіп{т 3  розділу ПІ)

зА,ІвА
ПіЮ  }'l|аСҐІ`|,  ``'  І``ttШ``H1C`і  З  Ві,IіГtttР.v  СУб'ЄК'1іВ  ОЦі[ІОЧНО.І. діЯjІЬНОСТі

•J l \ ' l  н  ]  1  І  І  l\.

(ііtііімIіімміі;ііtjііііtjііііііtііtіtііt.ііііі\'jt]ііі;іjt;ііііЇ е.Ї ~\Ї ;::і`і~t;б;;;;і;:;;t;tlі;іЇ іі;г:ГііЇ Ї ііі;б;ГТііід;;Ті;Г;[;;Гі;)

(`еґ>гі,іtІjіі\{U   с\J(і`t`і\'та  оіііііочноЇ   ,ці>іjU,нос'і`і   від

І\``.`І)івІІ,І,``

(п/,,   )(;І,І(! ,,,,  \І  `,,    п(,   (,lІІІ,ьк,,,l,.   п(,L.`І,)lІ)

Ng

'U\ш`І      11(     lш   Uі,і/.,l,(ші

tііtі  ;I`;н   .\с  ііі`іііt]t;інj`'tі   tjtjі\\`\іtlііііін   ііtltі   tіііііііскtі    ;   ґ`  `tjііііtіw   t)сJр`7ісtлtзііtj<.tj   ресс:тру   іориди\іних   осlб   ігіа  t/jізичііих   t]сіб  

Піt)ПРllЄ.`іііі(;   |ТІ   t.|)t)М(і()СЬКlі.Х  (/)ОГНl)'(З(lІІЬд!lЯ   (/)і3ll|ІІПІХ   ()СібПlдПРИСNІЦlВ)
'3іірet.с`'і роі!шіоі  t>                                                                                                                        за №

(  і3L'щUю  шU UHі\~:\  Uошш\..\   ш шtіU.wщі і ісш  (за  ііаятГзҐіі;:.і`і)  віЇ Ї :

')о,зІ1,1`\..\,І,,\.`,Іi,,,l/іра`Y.\,ІІ(,І\.J\ґ,,

1`,\  !  ( І ) ( j

І\\`,13(\,U`ІІ,І,\.:,  ,,``  (,лі,ґюу    І"  с.І  l„Ішїїїї_____  __  ___
'`'         гІІІо\,eр(

>бjlіі\оію.і. картки  платпика  податків або сері,і
іa    нО\іс`іт    "с`ііоі7'tt\    L,L'і;і    t|шііііUU`{    оt.`іt'і.    >ікі    ііeрез    своЇ    ре.їіігійііі    переконання    відмовтіяіо'і`ьсjі    від

іірін"ші"    рсtсї[іщіі``шоі`о    ііt>і\іср.\'   об.ііково.і'   і\.арткп    пjіатпиі{а   іюдатків   та   повідомили    гіро   це

ізі,ґшові,'Uп,п``і  і\.он гііошtіоі"й  оііі`ап  та  \jі:Uоі і,  і`і,'іміті`у  у  ііаснорті)

і\ґііeІ1(}'}І1а.\О,'І;К\`ІІ1ІЯ(t\1іСІlС`І1Р()Ж11l3аІІIІ;І)

гІ...:,..(lJ0ll

1.,l,\  ,1,(,llш   ",,ш  г:1

)ІРОШ}'    ґЦОЗВОJ|НlИ     ВЗ}1"     }'LШС|І|.    .\''    І`'0UКУРСі     З     ВідбОРУ    СУб'ЄКТіВ    ОЦіНОЧНО.І.    діЯJІЬІЮСТі    /|JІЯ

штіоіш;і  посл.\'і`   }  сі{с`іісртнt>Ї   гроііішоЇ   оіUш{и  земельHо.і. діjтянки

lLгіоlцeю                                                                              l`lL

•, : 1   ( L' 1 р `` L` о l о :

\(,,,l,Uї,(ш,l,`'І   ,,(.,,\,ч)  63  l0U                  ()():

і;j',,і        іiUі\.оі)іі]стаUпя        '!..\\іс`.шііої       ,ііL,і,„іі\"

____    ______)'

2о         роІ\),                  мн
(,'а  ш'ІІш()сті)

\`     і.`|`:!)``'І`{іІ)    1;і   ІІО\ГіЧ)іҐНІ\~О.{    L`!'.lІіL`l]l`ОЇ    |1{LІlU    (  )   1    І

(підпис)

Л.В.Н.Ікрібляк



дода'гок 4
тіо  но.гіожеішя

про  і{оіп{урсіIий  відбір

суб'єктів оціночпоЇ  діяльнос'і`і

(ііуіік'і` 4  розділу  ІН)

„!(т)()!)мАц[я

щіо  іііі.`тсіщеп'і`а

(Ш`і`Ш`U}'"U іЯ  іОРU,'ініпіоЇ  (ЦОбі і  ш')о  прі.3LШЩ.`.  ім';і.  ПО баТЬКОВі  (І)іЗИЧНО.і. ОСОбИ~ПідЩ"ЄМщі)

l.       І  h>пшіeп,  сeр'іі,іt|>ікаі`{і  с\t5.t  і\.і`а  оіііііоіUіо.і'ґItіяjн,ності:

(`L`РІ''(|)іІ\'(`І.\(~).``l\l`{1ОІ|іIIО'І1ІОЇ ,|і}Іг11,lIОС|іl}і,'| Ng

.'J`      |  Lі,;іі<шіt.` і`і,  ,ііоі\..\JшU'і`ііL   іічtс`,іі\}UшUш  ст;`'іvі`eіо  (]  '3акону  Укра.і.ни  «Про  оцінку  земель»

!,,(                                              №)
(.ііа')ііа,t()і\\''\,іс`і',і`а)

:L      і  І:`>шііісп,  оііішов{\ііів   !  .`і\.сш`р'і ііо.і'  і`роHlt>іюЇ   оціііки  земеjтьноЇ   іііjіянки.  які   mребуіiаю'п,  у
'і\іі}',ііоі3і,L\  ві,'Uіосшм   іґ!  іірt`і`eщш і`t>м   і  Г>у,Iіугі,  заjіучеHі  до  підписання  зві'гу  про  еі{сгіертпу

і `і)о і  і і о в\'    t) і  і і  і  і  і\.у   зс м с`.і і  і, і  і \ )Ї   ,  і і .іі >]  і  і  і\і і

)їтіїг,;_lL,l:І:іг_ї
І

\1,1`JІіll,і,\шL`І,Іо,.О

свL.lОш,I)а

оцішоІ)(\1ш  ,3

с`І\.с,,ІеІ',ІІІо'1

гІ)о ] І , (, ,?(,ї  (, !  ,і  , , ,\п

' ) e :\,1 t` ., І  І ) І  '  ' ' ,\

гlіJ,,,,,(,і\`

'Іl\ІlІ'сІ'мОвtl   '!1`о,`1(\.

ноN,eг, І (азва, дата, ста)1{ Особисти
"і(І,ік(1ційно ііомср  видачі практичноЇ під"с *
свілоцтва міжнародного діяjтьності  з

lіІ1lова,lа   ,з кваліфікаційн оцінки
\ї,ІІс,lїІ,ІІ(ї, ого ,тіокумен'і`а оцішовача,
•l10І"0,!о',()І1іIІІ\І,І)\Іс`лl)11l'.\..1j_,ІяІІок о і іі н іо вача років

їL     ІІа>Hшісті,   tшішов{іііін   ґз   eі`.сііеіі'UіоЇ    і`рошовоЇ    оцііп{и   зємєшьно.і.   ділянки,   які   ,ґі`оііатково

'i{\jL\'іі{\іо'іі,t`>і      ііре'і`с`ііііс`U'і`о\Jі     ґіо     с`і\сііeртUоЇ      гропіовоЇ      оціґпtи     земеjіьно.і.    ділянки     і     до

І|LТlііНСаіі|І}|   '3ВіТУ'   ТlІX)   с`і\СііeL1Н|)'   І`РОІ|ІОВ.V   Оl|іІJІ\.У   ЗСМСЛЬІ|ОЇ   діЛЯІІКИ

j  ')  і    !  , !  І  ,  ,  ,  ll' .

і\І`;І.   Ію

(')ш1,коІiі

дата  ш,,111`1 і

(ваJ,і(',іІ{щіІ:hІого

с в L, l(ш,ш:l

оці1„ш(1,Iа  з

с.I`с,І`,!,lІl(,'1

І,I,(,[  І  І  ,,  ,)l,ї   (,  ,  ,і  ,  ,  I(н

' ) с` \ ' с` .` l  ь  І  '  1, І  .\

1і.,l,,ІІ(,І\.

l  l(,мер

\ваjііtІtікаційHого

с`  і 3 і ,г і о І  I`ґ і ` в а

() І  1і І l І(, ва, [а   ґ;

e,(с,ІсІ),,[]о'І

і   Г>о і і і о і$оЇ    о і  і і і  і к. і,і

' ; с`  \,1  с`J'  І  1 )  І  1  І,1,\

` 1 І J l 'І '  І о к

Назва, дата,
іюмер видачі
міжнаг>одного
к!)аJ]іфікаційт[

ого jіокумсііта
оцішовача

стаж
праіtтичґіоЇ

ді;ільності з

оціІІки

оцінювача,

років

ОСОб|1СТИй

підІІис  'І:



`,   l/U  ;l  J,Lі\,    І,L\  ,,    ,І,\   llнL.,,\І`,„:,   ,jl\\,  LL

``~t.     І  ){`>Uшісті,  ішііи,\  tІ>а,\ііщіі3.  що   3{\.ііуііаіотьсjі  прстсндеіітом  до  виконання  робіт з  експертпtЇ і

гроіUіtвоЇ      ttііііікн      зс`г\ііеjп,Hо.і.     ,ііі.ііяш.и.      які      перебувають     у     трудових     відносинах     іг3

І l ', e'1  e І  І ,1с` І  І ' l`() \ l

Uг,Lj,"щ,``.   і\і.,UІо(        І_І"вa,,lОіо\,,eІ_,,І.:І

с) ; l   І    І  ,  І \. ( )  І з  і

1аІ l и й дата видаLіі  і  номер
ент документа

ким ви/
•;1оl{ум

Ґ].1іші{і   jііфоі7і\,іація.   Uіо  '3а'знача(`і`і,сjl   Uрe`і`с`ндeіі'г`ом  зі`іішо  з  ГІоjюжсшіям   про  ко[ікурс"й

1!  і ,' |(}  і  |1    С` r\'f)  `  (    І\.1   і  І}    О  1  | і  І  І О Ч  І  І О.l.   ґJ І  і  Я J l  l.  |  | ОС`Ї  і  .

tвіt)tI\іtjL'іпі   прtі   рік    itіс'іі:`t',tіііііjі.   пtJіj`J   іік   іjtj(Iіпі    з   t]і(ііікіі`   ііtіjіt;іііспн,  tjіt)t]кі]tі,`і:іеііііх  структуі]ііііх  піді'jtіз()і.ііів   (t|]і!ліЇ і,

()t).lіРіlІ`\   І1і(`)ПРlіі   \lСП1(;   ІІ1()Щ()),   іІІНІ(і   іН(/)()Р.\і(іЛі.і5і   Щ()()()   ()ОСВl())J  )J     С(/)СРl   Оl|іІlКИ   '3е,ЛІ(',,ТІЬііИХ   діJlfІІІОК   В   УКРа.Л|Іі   ТСІ   іНИlllХ

КР{lіН(іХ   С(;іП1\')

20          l)оІ(\,

(ґ3а   ііаявIіості)

мІ1

(пі/1гіис)



додаток 5
до Поло7ке[іня
про  конкурсний  відJ(~tір

суб'сктів оціпочноЇ  діяльності

(пункт 6 розділу  ІV)

І І ( )сJ ] І/ц() І) L І ' сгI' І.

ізіі іііаііеііііil  ііt`і7с`і`іо.,і`'іііі   і`+оііі``уііс.у  за  осііt>вними  критеріямііі

ІЗlІ'!l|аlІСІ|І|Я    І|С`Ре\1ОЖ1|>І    І\ОІ11`.\  Г>С`\     '3,,lіj'IСІlІОt    І  І,С>Т    13   'ІаКі|`,`І    ІІОСЛідОВІ|ОСТі.

l       |1і,,гі   ч€іс   оҐtра\.\Jmuші    і\'Lіі,і{ош    tіt`jіів   за    кііитерісм,   зазнаііеним   у   п.   6.3   розділу   V

1   !(\.І|0,`І\.(`ШІ}L    І}І1(|\ОІ}\'lО'I   ІtСЯ     Ш\.і    `UІUIUН\~U:

|    1.З.і   "ізпt'tu  і   .\   C.і\іt\тіі   .\ ііаUіііі\а   і\tші\~.\Jііс,\J   нс`   мсUіпе  оіtного  оцішовача,   кваліфікаційііі

шL,l\,,щіL,    (,\,,,,,, ї!фі,\ш1і,,"   .U    ,іоі\.}\ішUі)    jUtоі`о    вj,,`іUtіві,щіоті,   об'скту   оцііп{и   та   загальпий    стаж

Uіjot|jс`с`іі`.піоЇ  ,U;Lш,Uосгі`і  >іі{оі о   ;  оціUі\"  ш`1ш  сїановиті,  пе  меіпіjс  5  роі{ів  (проведення  експертпо.і

і`роіjіоі3оЇ   оціпі\'н  зeмсjіі,Hих  діjі>шоі\')з{іра,\овуіоться  40  балів.  За  кожного  ііаступного  оцішоваі,tа

іш\їЇ і.  і\`і!шііt|jіі{ацЇ і.  ,ііо,тіаt`'і`і>с>і   2  (і:,і`,п,і.   І  Іш`,`іt'tіjUшш   і\Ї шкість  балів  за   всіх  додаткових  оцішовачів  пе

\l0_/,\'e   lІel,``І ,,,, щ.\  ,,а  ,  н    1  ().

}'     ііііз;     і3і,,іі...\  піос'іі     .\     сі\.L`,і[і     :\іі:\сшш     і\.оUкурсу    оцінювача,    кваліфікаційні    свідоцтва

t іtвшіt|>ікщі.і`'іііі  ,'іоі\~.\ \іш`і`[і)  ;іі\оі  о  ізі,UішLі{\іt`jті,  оҐ>`скт}'  оціш{и  'і`а  (або)  вищезазначеним  вимогам

ш  '3:і ,!ї і іп іоі.U  .` і  :і.,і\}   і і [>otіtс`t. і і`,`і і іоЇ  ,іі; >U іп іос'і  і  `;  оі іі н і"   май нz``  баjіи  нс  зараховуються.

1.1.'3а   пLі'ішчіііл\.с`іш``і   ,`іоі\..\\ісііі`tLUі,ііо   ,'іосвііі   уііасника   і{ttіікурсу   та   (або)   оцінювачів.   яіtі

Ґt},їі),"   зtі.гі}ііші   ,їіtt   Hі]t>вс`,'t.`Uііjі   оіііші,I   'іа   пі,Iіписаіііія   звіту   про  оціш{у   і   висновку   про   вартісш

ttб`U\.іііі    оціш\.U.     3оI\ґрeма     оцініовt``іів.     ;ікі     ііeребувають    у    'грудових     відносшіаі\     із    такі"п

.\Jіш`Uі'іі\.cі\Jііґі    і\~(tіU\..\і)t.`}.    '}    оіUUі\н    .\Оііа    \Ї     О,іUіоіО    Uоґїіі(1UОго    ,ііо    об'скта    оціііки    '}араховуєті,ся    ...()

tгі:UіlL     за     l\.о.,кішІ`'1,'|оіlсU`І\^оіш|`,'І     Огt`tl\'і.     ґ'1Оґ,'І`:істі,с`я      і      баjL     максі"альііа     кількість     баjііI3    з{t     всі

шш і`oві  t`{Ї t  іt.і і,і  н\`  \іо,і\\`  іісіісішщ.\  із{\ і п   І (),  У  р€і'3і  вііісутпості  досвіду  бали  нс  нараховуються.

l  ..Ї 'Зіі   пLU  іі,с`іt,r\.,і\с`ші``і    )іоі{.\`\,іеіі'і`tшіш   ,'іосвііі   уііаспика   і{оні{урсу   та   (або)   оціпювачів,   які

t't,\,і.\  іі,   ґ3і\   і.\  ііші   ,U\t\    ііроBс`,іс`іш;і   `jціш\і,і   'і`а    ііі,іUіиса[іHя   звіту   Нро   оцішу    і   висііовку   про   вар'гість

Оі~``tк'і`Lі     оіііііі\'і,і.     '3окрс.\,іа     t>IU'іноі;шів.     ;ші     Uсі7сбуваіо'гь     у    трудових     відіюсинах     із     такиші

}ґч`г`спіп\"п   і\тtш\..\іг>сі.\'.   з   оціні\ґн   о\Ґj.`t`і{'і:і   оцішш   (у  'і`ому   чисjіі   іUія   інших   цілей`   іііж   '3аr{Uачепо   і3

jііt|jоі"t,щій"н'     ІіовіііомлеНпі     ііро     ііііовe,цс`ппя     кош..vрсу)    '3араховує'гься    30    балів`    у    ра3і

]3і,тіс.\''гі  і()с'і`і    ,,'і()Сі}і,I|.\Ї    (іа.Ї lІіІ    І+С`   '}а|)tl,\'()І3\   І()'І  ЬСЯ.

?.       У    І):1іІ    Ш1}U3ІІО(`lі    Ш(!)О|1Ш.UіU    |1|)О    і`1\.  l:\,|eІІі    }Щ1СПИКаМИ    КОНКУРСУ   ЗВіТИ    ПРО   еКСІ1еРГНУ

і  іtОіііоі3.\     tнііUі\:,     '{сі\ісjіьUі,і\    ,ці.ц>іноI\..    гіzі    ре'Lvjп,тzітами    рецензування    яких    отримані    негативні

і`ОіОі`3Ї !'   {і{'іJ`    ш`і`іUшшніЇ     р,Uс`іIовt>і\'       ґіеіі,кtшноЇ    ексUс`ртизи`    попередньо    нараховапі    учаснику
;ї`Оіjі\їчіс}.    іцо    t.і\.іаіJ>    Vіііі\і{Lіш.\     і\Ї іі,і\іс.п,    і`акш    звітів`    б€іли    зменшуються    ііа   20,    Якщо    іпші

.\'щ\с`ші,U{и   і\.оні{.\Jрe},'   маіо'і`і,   t'Lці,ш.\'   !\Ї ш,к.іс`.U,   3вітів   ііро   експертну   грошову   оцінк.у   зсмельни,х

іішніоі\.`     3{і    рс`'3}'jU,'і{U`ами    іtс`ііс`іі{.\'ішпш    :ібtt    ііровеі`еноЇ    ііег>жавноЇ    ексііертизи    яі{их    отримані

Uс`і`tшівііі.   віісііов!\1,і.   нtjгіeі]с,іші,t>   ііщіа\овапі   Ї \і   баш   змсіш]уіоі`ься   на   20  та   додатково   на   5   за

і\t``,.,і\іш!`,`і    'зіш`    Upo    с`і{сщ`р'тіі}     іііоіііон,\     щііU\,\'     jс.і\,ісUшпих    діjі>шок.    що    перевищує    міHімаjіьну

1. і   ,' І  , ' I,\1 с ,,,,,  : ,  ,\. І  ,  \,    ,3  І3  і   ,   і  в    \ '    \, ,  , :і (`  ,  і  н  I\^(\ .

`\       Оt~>р:L\.\ншіЇ >і'іUш\ttсіі   (ш  ііj{,    3tі   і\іUUeіtіtі\tі   ш`всііспнм   у   п   6.6.   роздіjіу   V   ГІоло}кеішя,

;`UL`U!0(їl)t`'l    пlІ\Uhl    llн„0,\L

.'L  ! .l'О.3|7{l,\ttB}'t`Т|,СЯ   Сe|1С`,,'Uіt    tlРііtІjwі  ИlШе  ЗНtlЧеlШl   КОНКУРСНИХ   ПРОПОЗИЦій   ВаРТОСТі   РОбіТ
•3   оІ1іІІ,\ІІ   (l   1   `.ell)    І  ,,,, І\(,м:



       іші\..шоіюіін;і    і\Zі{U\.сіtм€іjіі,ного   та   мінімальпtші   ііоказників   вартості,   у   тому   Lіислі

;ш.ііііо   e  дскіjUжа   о,щі{іковпх   \іакси\ґіальіп,іх  та   міііімальних  значе[іь,   крім   віZшадку,

кtj.[U,і   .\'   кttіп\}'рсі   бtїі.\,ті,  .\'ііас`'і  і>  .ііііпс  ,цва  уііасники;

       вн'3п:`ііс`нHя   сс`рe,іUіі,оі`о  {ііtUt|jі\,іс`'шііUого   показника   вартості   серед  тих  значень,   що

' ) : 1 .|  І   '   '   1   l   І   І   1  _ї  і   и  с '1   .

)  =    Іj'ііt\шUі\.\    і\.оUі\..\ рt`.\     і\оііі\.\ іша   ііроUозиція   вартості   гіроізедеґю.і.  експертно.і.  грошово.і.

\,`|l|lU\.н    '!с\Іc`,|l,щ>Ї    ,1і.l;п|1\ї,l.    >Іl\ОІО   ,ІlОгjі|ш|оt`   сч7.`,щІ1,ом}ґ    гшачсшlю,   ЗарахОвується    макСимальна

і\Ї іші\Ї t`іі,   tі{\ш         70.    Усі\і    ііііііі,і\і    .\іі:\.`ііш\~"    і\Оіш}Jрсу   за   .і.х    HрогЮЗиці.і.   щодо   ваРтоСті   рОбіт   З

оцііU\іі     ttіі`tL\оі!.\t  I ш   р,і,ішшLіші  і\'і,U,і\ісі і,  (і:tjіів   3а  рсґ3}'jіьі`іU`ом  Нровеіісного  за такоіо  формуjтоіо

ро')1)L\,\)1'І\)/:

Бц     (    1  \1  lІ_L____ІLk_с_.р\  )   х   7()

цсe.р
іг   j;ц       [\;ш,і\і(.`і  і,  t'jіш.і;.   іцо  '3:ііі{і\оіз}'іоі`і,с>і  .\чі:ісіінк}J  і{t>Uк}і'рсу  за  копкурсну  пропозщію  за

|\|1|І   [і`|)j`'Іі\!     `r'}:llіГj\`)ІіОlІО|!а|Ііі    :\'lі{:Сіі||І`:\j\l     |\t)|І!С.\   І1С,\      І3Щ]'ГіС'ІІ,    РОбі'1     З    ОІljІІІ\~И»;

Ш      запг)оUоUоіз{ші  н:\ггіЇ `Uі,  ро`'tіт пщіUки:
І  |сс`р   ~  ссрс,'іііс  зіі€іIісішя  коUі\..\ірсі"х  Uротіозицій  вартості  робіт з  оцінки;
`\\  ііозіі:ічеііш  мzU`е\Zіа'і`іі`шш>  с`і,і\,івоїіу  мо,тіуля   іH4сла

:}{\   І.``'3}'.ІІl,тt\'гt"п    |1оз|1tl\\`ІІІ`.ііз   Оl\ї7}J|`,'поІtt'гІ,ся   ,;'[о   ,цруІ`ого   зпcіІtа   після   коми   за   правиjіами

м ,,,, e \ , : ,  І  І І , , І , , t ,\,   о б , І І t с Jт , e І ' І, .

1\ .  `t   (  ;,, іі і :1 і\ОН і    і  І |1Оl lt» І | І іjЇ   .\  `| ОС І І | l І\~і Гі   l\.О| І І\'.\J|1С`.\'   tt'|\Р ИМ.vЮl`Ь  ОдНаКОВУ   КіЛ ЬКіСТЬ  баЛ і В.

L      lІ;\іtііw,шіі      і\o.,і\ііоі\і.\      .\ча.`UнI\.\      і\оHі\.\,'рс`.V     'х\     усіма     основними     критсріями     бали

Uі,,'+\і\іоj3)іtні,с,`L      УщісUнк     і\Ош\.\;ііс.\.     ;U\'і,і}'і     .\'     Uі,тісумку     ііабрав     найбільшу     кількість     балів.

ізt,Lзнагп"  гісі7с\іо.,кце,\,і.  г3а  вііUяті\~о\і  ізншLііків.  псрсдбаііених  пунктом  9  розділу  IV  По,гюжс`іHі;L
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суб'єктів оціночноЇ  діяльності

("у"кт  7  ро,здіJlу  ІV)

І)()(``JщLовІІІс'гь
віігзі[!`і]е[іі[і[  ііі`!7сі`тtj.,і`.іі{[  к`tjі]I`.уг]су  за  додатковими  критеріями

І  .   BіtіL\\'ішіііі>і  ,,'іо,гіа і`і\ОіJ,іL\   і\рі,і  гeііЇ і.в  іпізп{`ііеHіія   кращоЇ   конкурсноЇ   гіропозицЇ і.  здійсніоється

(,,     (  (U\ї  !ї    l  lос.  l  і,1ОІ)І  lос,  І   і  :

іш        `ш`        О\'tі>:іUшііші        і\Ї .іі,кос`іі        (5аjііі3       за        критсрісм,        зазIіаченим        ізабзаці
•1ІШ  І,()і\J|}`І  U}'Ні\l.\    ~;'   РОЗі|іLV   )V   {  lОJІО}І\СШІЯ   ПРО   J{ОНКУРСlІИй   ВідбіР  СУб'ЄКТіВ  ОЦіНОЧНО.І

'іі;і,гі!,ііості.   (jіші         )  ІОjіо,і\епііjі) .,,. іо   ґ!аі`tіjішо.і.   кількості   балів,   отримашZіх   .учасником

коіU{уі7су '3а  ос`ноіHіимt,і  і\'ри'гсріjlми.  ііодас'гі,ся   1  бал, якіцо  його  конкурсна  пропозиція

ЩО/|О   С`Г|)О|\.\J   В11І\ОіШШ   І)()(Ґ)іТ   З   ОЦіІП{И   МС1.П1ІС   ПРОПОЗИЦіЇ    За   ЦИМ   КРИТЄРі(`М    іШJІОІ`0

\'  ` І :tС 1  І  І 1  І\€\    КО І  І  К.\' |1(` .\' :

        гіі,'t  ііt`с  обра\.\'вші"  і{і.піjі\ос`ті  t'ііїціі3  '3а  і{риїсрієм.  зазначеним  в  абзаці  п'ятому  гіуш{ґгу
'/     ілt'!,іі.іі\      І\'     |Іо;іо.,і\\`ііU>і.     ,іо    '3ш`аjп,HоЇ     кількості     баjіів,    отриманих    учасником

і\'oUі\..\ітс.\   .ш  оC`нор,іііі\ш   і`іtн'іeріjі\UL  ,Iіо,ііаt"п,сjі   І   бал  за  і{ожного  оцінювача,  яі{ий  має
їіоі\\і\іі`" і  і,і.   Uчіe,і.:5;нсчіі  i\Ґ)заііо\і   іі`>і і им  та   UіостіZім   пункту  9  роздіjіу   І   Поjіоженші.  За

оііііUоі!ачів`   >U\і   \~tіt{LUі   .\щіU`і,   \    ішіоговjіс.пііі   звітів   про   оцінку   майна,   іісрсщб{`ііeпих

аf>'3ацt"   6   іL   t)   ііоз,іL`і\'   І   І  lо`іожeHші,  доііає`ться    1   баjі   нс`за.тіежію   від  наі]ах)ґвашш   за

lUzlX   (і{1ЛіВ   І1О   іШПШ   КРН'І`С`І1і;І\L

.1,.   Ушсііпі\.   кош\'урс`.\'.   >іI`ом.\і   },   ііі,`іс.\'мі\..у   зараховtшо   найбіjіьшу   кільі{ість   балів,   визнається

щ\іtс`\їо.л\ііt.`\'L  'tі\  BіZін}ґі  ком   ізші:L іі\Ї і'„  пчteґ\іtЇ {іііс`ііих  п.vпі{том  8  розділу  IV  Положення.
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СУб'СКТіВ  ОЦіНОЧНОЇ  діЯJ1ЬНОС'Гі

(H.vHкт  9  розділу  ІV)

г;І()J»`,т',_:F'ь

І `:l ( ` \ І f l () l `(J   ' `().„ Осу ]?а 'J [ ] fг

о`,'єІ\.ґ1,оІ1іlІк'1

( шUва  об't`I\та оі іі н ки)

Y , , ш. н и І\.   І\.( ., І І і\ .\  р с. :,

'3{t'ша`іш`і  і,L`;і    віґіUОізі,щt    Uo  }іі{іііі\.іL


