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[[()JІо}кF,н[Ія
ГlІ)О  КОІГК)'])СТІІ[!`і   Відбі[)  СУб'Є`КТіВ  ОЦіНОЧ[lО.]. діfІJlЬГІОСТі

І.  ЗаІ`і`.||І.Пі  ПОu'ТОЖС[1НЯ

ІІо.но7і\eіUія     ііііо     коUі\.\'рсUі,U`,`і     ві,ііtіііt     с.\іб.сі\гів     оіііночіюЇ     діяjіьності     (далі     Ноложеішя)

ііо`iіtоtЇ іішо      Bішові,гіііо      ,'іо      Г3e\іс.іі>ііоіtt      і\о,іісі\су      УкраЇ пи`      Закону      Уіtра.і.ни      «Про      місцеве

•`{і`\іоі>,іі>Ljі.\'!tшіш      в     Уі`і]с`Ї пі>>.     '3zU\оі].\      УкраЇ пп     «1Іро     оцінку     земeль»,     Закону     УкраЇ ни     «ГІро

зе,шіс.\,с`тг>ііЇ »`  \З:`і\.оіі.у  Укра.і.іпZі  «І  Іро  зt`сади  дсржав[іо.і.  рсі`уляторноЇ   політики  у  сфері  господарськоЇ

ґіі>ііU,нttсті\>.  Г3акону  Уі`.ра.і.ш,і  ttI Іро  оціUку  май[іа.  майнових  прав та  професійну  оціноLіну діяльність

н   Ук[7сі.і.Uі>>.   гіостаНови   Кабіііст}ґ   Міііістрів   Уі{ра.і.ііи   від    10.09.2003   р.   №    1440   «Про   '3атверджсші>і

[ іщіошL|н,пот`о  с'гап,їlар'г}' NO   і   ttза|`аjll,Uі  г3€`сади  оціні(и  майна  і  майнових  прав»,  наказу державіюі`о

і\о\Zіі'і.C`і}'    Укр€`Ї іін    ііо    земс.ці,Hі,L\    і]сс}'ііса\    ві,Iі    о9.0L2003    р.    №   2    «Про    затверд7кеішя    Пор;L)і'~\J

І  { !)О Вt`ґ  l\` І  1  l  І ;l    С' І\С  l  1 e |)  І   1  І О.1.   І   РО l  11 О І}ОЇ    О І l і  1  І  І\І  1     3С\1 t`,'І  1] І  І И ,\   /lіJІ ;1 І JОК».

L     Ц`.`     Uо.{іо.,і\Uііі;і     іUі'3U{щ:іt     `{{шш,ііі     оргaііізаційноправові    засади    діяльності    та    осіI{>вні

tі1}  lU`lUЇ      !\ОШ\..\'|tШОЇ       1\Оі\1іСЇ 1..      І{і`|:ШОВЦ1О(.1І|)О1lСдУ|7.\,'      КОПІ{УРСІЮГО      ВідбОРУ     СУб'СКТіВ     ОЦіН(ШІО'1'

іііjіjп,ііосі`і         с`}J`Ttі\.іів   і`осііо,`іііріttшіUі>L   внзііаUі,L\   так[іміі   згііцю   із   Закопом   УкраЇ [іи   «Нро   оцішу

зс\іеjU»    (,щL`іі          суб`скти    оціііоііUоЇ     ґїіі;Lіішості)і    для     гіроведснпя    експертноЇ     гроіііоBо.і'    оціtшіZі
•!с \1 eJ І ') І  І І,І х   ,, l і J, І 'l І l о к .

У   шо"   ,'іі;ш,ііості   і{омісі;t    кср.\'сі`і,сjі    Конституціt`іо   УкраЇ ни   'га   чинними   заі{Онодавчими

:1l\    і`а\1    l   1.

Ц)Оіle,Гі.\Г:\      l\ОІШ.\''РСІІОГО      іЗLііі(іоР\       СV`')`(`h.ТіВ      ОЦіНОЧНО.1.     діЯЛЬНОСТі      За      ЦИМ      ПОJlО)КеПНЯМ

І>іїо(іс`ііі'ші\оіо    с`і.U,с`і,кttіо    і.ііііоіtt    ОІ  1  `    jUш    ваг>гісU,    на,цанн;і    послуг   з    проведенпя    скспер'тш.і

іт>Uшоізtt'!.  оцііікі,і    ]еліеjіі,пи.\   ,`іj.'і>іUок   ііt`   ііeреі!ищуt`  суму   Нреґімета  закупівлі   послуги,   встанов.IіепtЇ і.
'3аі\.оно\,і   Уі\рLі.I.ни   «1  Ірt>   пубjііііііі   'заі\~уііів,гіі».

Uроцц.\іtа    і\'оіік},'рсііоі`О    ві,`ібоії.\'    с,\Jб.t`ктів    оіUночноЇ    ґіііяльності    за    цим    Ноjіt>жс`шіям    іі`ґ.`

Uо|llирІОшш     ш    виll1l/lІ`'и     п.\JбґіічІІ|,1,\    закуUі+3еjІь,    вІ,Із|ІачC`ІІих    ЗакоІюм    У1{РаЇ НИ    «ПрО    пУблічпі

"\)Jіііі>`.іі>j.   оh'рім    щtищі,Uіів   з,,ііі`,'ісUс`пн;і   г3€`купівсль   та   обов'язковості   оприлюднешія   звітів   ііро

.\і{.,іі`,,іші    ,іОіОворн    і3    сі,іс'і`с`і\ііі    .`  і.`і\і`і]оіші,і\    '3аі`~.\ґUівель    і3ііігіовідію   до   ст.1О    цього   Зак()ну,   у   разі
ґз,,ііі`jсііL`іііі>і    і:іі{.\ііііїзeлі,   ііосjі\'і  .   Btіг  і  іC`  і`і,   >іі\'іі.\   і3і'шіовjіеііа  абг3ацом   5   ст.2   цього  Закону.

[;і.І|(\(jС`РіҐШ\.{1    С`і.іU>СІ>І\.(l    |1zLШ    О'1   L    |3НСІ.\  1Ш(`     3{lМОВHПКОМ    ПОСЛУГ   З    СКСПеРТНОЇ    ГРОШОВ()Ї    ()ЦіШ{!`l

'зt`\теjіі,іііі.\,,.іі,\і>іііокі\tі\і\Jііаjіі,IіttЇ вjіі\сііо.`.т`і|;і,іоt`іерізі,коЇ Об.сднано.і.териі`оріальііоЇ f`ромади.

:.   }lі{що   пі,`і  час   ііро[3с`,,'ісші>і   іtош\}'іtс`.\'  ';.>іс)'t.і`і,ся`   що   вартість  посщJг  з   ііровеііеішя   еі\сііC`ртіі\`;.і

!  |1`шюBоЇ    оІUш\ґІl   '3с`мс`/||`ІU,І.`   ,г1`і.гІ;шоІ\.   ,І|o|)іішіо(`   або   гіе|)с`вищус   суму`   вeтаІІовлсну   в   аб'заці   2   .`'г.   ,?.
'`3{`і`он.у   Уі\тzЇ і.Uи   t(І  Іго   U}Jблііші   заі{.\'пів.ці».   \ііа'і`eріаїтііі   такого   конкурсу   передаютьсjі   до  `і`сндерііоі о

!\О\tlі'|С`Т\,    І;Lltlf\t`|1іҐ3ІU\О.l    С`іПІШЖОЇ    !1:`ІU1    (,)ТІ`   ,`Ш    З,JlійСПСІШЯ    ПУбЛіlІНО.|.   ЗаКУПіВЛі    ЗГідНО   іЗ   ЗаКОНОМ

t,'ії,:`','шІ       і  ,,,,`,   ,,\ґ,   (іш,і    3ш\\,,і ,,,,,
',і    \Jці,\і\і\ґ   1  !о.іt`,.,і\сшIі    і`{.т\,іііHі   і{.,і\Uі!шtн  і,с>і   н  тaі\іLх   зііачсіпіях:

()Г}'сі`'і     оіПні`.і,і    ~    '3с`\Zіe.гнш    ,іLіі}іні\а.    }п{а     ві\jііочeш    до    переліку    земельних    діл}пюк,    Jцо

ві,ісїшз.ц;Uо']`іjся    Utі   гзс\лсїH,Uі   торш    оі\і]eмими   ло'тами.   або   за   яку   сіілачсно   авансовий    вііссок    в

|1:l\.Vнок   (н1шггн    ці|U,l   '}`)t\,1е,тшU(jї   ,,llі,lяl|кн   особtlІо.   зацік{ів.цеHоіо   у   придбаініі   земсльно.і.   діJі;ііп{і/і   .\/'

і.,.іLі.`ііісїі,`   F,і,.іU`ші,гшО  і'іо  сі  .1  ~'.8   '3С\t\`,п,ііОг\)   і{o,.[eі\С}і.   Уі`.і)ііЇ НИ;

lJ\,ґ,'(.і\,,l     iJl[іlі\)'IІI()l   ,,Іl'1.Іl'lі(.'і,,І.і:

!`'`,і7і,і,іU,їіUU    \``іL.t:t`5іі         с\'бІt  і\.!  н    і  оСUо,щіі1іошіііШі   ііC`ЗСLіСm,КііО   Від  .І.Х   ОРГаНіЗаЦійНОЩ7аВ`]ВОЇ   фt>РМИ



"  t|>Орі\ці  вшшс'і`і.  іцо  \іаіttі`і,  .\   своt \і.\   ск.ш,ці  оцііііовачів  з  єкспертноЇ   грошово.і. оціпіtи  земеjіьііих

ґlіjі>Uі\jі\га  ;{і<і  'зіц1t`t`с l |іоі!{ші  .\,   і[чі',l\.шшо\І.\   |7et'стііі  сер'і иtіjіі{ованих  іпжс[іерів~землевпорядників;

•  t|U  зіі.іііі   щ`о\'ні        C`.\  Ґt'ґ  LU  п   ULUііш  \іііUці,і\О.і`  ,'іі>і.ііі,ііоc`'гі`  яі{і   ttтримали   кваjііфікаційііс  свідоцтво

оііііUшша     'J,     \ш`ііч7іііttі.     і`рошttBОЇ      оіііш`н      '3eмсjіьHих     діляііок     та     ліцензііо      ііа      викt>панHя
'зeі\ґі.іс`оці[іоініі,Lх  робі'і   }ґ   встаііоіз.rісііо.\Jі}'  закоUОм   порядку.

с`І`.(`н(`Рш   гІ)о1ІІОва   оІ|ііша   3tшшшш  ,jІішІІІок  реЗуJ1ьтаТ  виЗtІачеНня  ВартОСТі  '3С,\1сль11о.1

ііі;і>ші\н   ш   ііоі3.яз{ших  ґ3   Lісіо   іцtш  оціUіош"   (с.кспертом   із   гіитань  оціні{и  земельноЇ   діляііки)   :3

засіt>evBапш"  сvкVііHості  піїі,\о,Iіів.  мeто;іііз 'га  оціночііих  процеjіур,  що  забезпсчують  збір та  аналіз

|аШ\.`ҐІЦ"3Ш`НіЇ |1(Н|1а`.\'[U{і[}   |   (П|)О|)і\I   ІШПЯ    І)С`3УJlІ]ТilГіВ    У  ВИГЛЯді  ЗВі'ГУ;

(ЩіШ"Н   3  еІ`'СГlС`Щ ПО.l.  І  іt0l|ІОВО.І.  ОЦіШ`.|І  ЗСМеJІЬ[lИХ  діЛЯНОК  ГРОМадЯНИ  УКРсЇ 1.НИ,  іНОЗЄМЦі

іа     осtt\;U     \lt`3     іііtj\іа,``jіHсії,а`     >іі\і     C`іUш         і{ізаліtІіііtаційішй     існит    та     одє`ржали     і{валіt|]ікаційне

L`ні,іtіUшо   оі""щш   'і t`ксUчіі`нtіЇ  і ііоіпоІіоЇ  оціши зешш,іш діляпок відповідно до  вимог Закону
Уі\^раЇ пп  ttl Іро  оіііш\'.\і  зeмель»  і`а  Заі\.он.\'  Укі>а.і.ні,і  «11ро  оціпку  майна,  майнових  прав та  Нрофесійну

оЦіІІОllU\   ,`іjІJU]ПіШ.  В  УКРаШіj):
'іок}'мc`птіі   іцоіш  ііііаі``тіі`ііюш  ,іtі.`ві,'іу  віікошшш  робіт  з  оцінки  ~  документи  стосовно

ШНіґі)'   ііііaі\ґГ!і`іііоі.  ,іія,іі,ііtці  і    3   ttіііііі\іі   \іаі``іііiі`   ііО,,ііtlііОі  О  ііо  ОГt'сК'ГіВ,   О[ііНКУ  ЯіtИХ  бУде  ЗдійСНіОВа"

шіщ\шшh    і`оUії}іtс`.\    (і\ОUU.   ,іоіоізоііш    ш\    впіtОішппя    робіт   з   оцінки;   .копіЇ    актів  .гірийманш.і

Ш`Рі`,\Ш',ШШ>l    |1\)(іU      3    ()|UІU\.Ш    О|)UlіШ)  Ш    Llf)01\ОПіІ    РСl{("еШlаЦ1йНИХ    JlИС'Ш   ЗаМОВНИКlВ    ОЦіПКИ    1З

{а'J>іі{`ііeііііq\і   ію3!і  і  іііпіог\t  ,шнLL\   CііішіішіU   '3   ііи  і  {\ііі,  оіі.ніі"   об't`ктів;  оригіііали  або  і{опіЇ   висііош`:з

;ісії,кшсjЇ  сі{спсіл и ш  і с`  г>t`ііе"  ш`  'зізі і U  Upo  оцінку  Uодібних  до  об'скта  оцінки  об'єктів`  складспі

іісщеіі'зшіа\UL   >іі\;   м:`іо'гь  сqітUt|tіі\аги   C`уб`сктів  оціночнtі.і'  діяjіьііості,  о.ригінали   або   кОіііЇ   рецСпЗіі`4

Ui\   'шіш    щш   ttііііш}     ііо,tііt'пUн    ш   о(`і't`і{тz`   оціНки    об't`кі`ів,   сі{ладеш    рецензентами,    які    маіоть

t`сіітнt|)ішн   с}tl't  ш іі3  оціUоішоі   ґїіі;ші,ііоeі і`   ;іі`і   к.ті{`сиt|)іковані   за  ознаками:  зазпачепиуи   в  абзацаї

ір.\іо\і.\'   і\(ісt   ірсU]tу\і.\    U}'ш\і.\'   \w  1  lшш:Uшщt  с`Iан,гіі`р'т`у  No   1   ttЗаі`альш   засади   оцшки   майна   і
ішіі'шt"L^  іцtОв;>.  'іz\твс`і.,tі.,кeпw о  пtц іtіііоі«ш`  І\'іібіпст.v  Міністрів  Уі{раЇ ни  вііі  10.09.2003  р.  №  1440);

і``ош``U7сHn  ,|`ol``умеI|'гщі1I      коІU\}Jрснtl  ІІропозиція`  гіідтвердні  докуменТи та дО1{умепти  щОдО

ііг`іі\ініUкн о  ,ііttсвLті.V   виі{ошU"   ілtбіг  '!   t>ціш\і,і   та  оцініовачів,   які   будуть.залучені   до   ?пі,{онаіш;і

іttj`іі і   t`  оцнU{U   і`tі  Uіііпі]санн;і  '3ві гу  Upo  оціііі\)'  маj,`ш  (ексгіер'гну  грошову  оціііку  земслі,но.і  ґJщнп,]і{H);
НШЩЇ ШlШ    l|Рt>H0'ШЦі1l           І|РОUОЗЩіЯ    УШ`СІІИіm    КОІШУРСУ    ЩОдО    ВаРТОСТі    РОбі'Г    ГЗ    ОЦіШ{И,

іtf\.іU,іt}jі>пUЇ     ішрш    ііов`яг3{шн\    і'з    виі\~оUаUнjі\і    таких    робіт,    а   також    строку   Ї х    викопання    (у

L{Ґ1.'ЦЩЩШn  ,'UІ>l\).   Ш\1ЦО   BiU   І1с`  (іч\  lJ,1Ш'П1Шс`Іl|1ІЇ    В  іНt|jОРМаІ\іЇ   ГlРО  ПРОВедеННЯ   КОНКУРСУ;

іtі,`ішt`і],ґіііі  ,іоі``.\'\іеH ш        з"ш\  цііо  .\ціі`сп,  }'  коіп{}Jрсі:  іі`окументи.  в  яких  зазначеію  правовий

с`і:\і\'t`   ііііс`ісіLіеUіа.   когіі`і   \Jстшшл   ,;іоі\..\'\іспш   гірeтендснта  'га   довідкн   про   присвоєння   йt)му

нс`U'ш|>іI{шпЇ Hого   і\о,'і)і   'п  і,,`ііо   3   (`дІ'І  |ОУ:   сі`.HZLіі   оцііпов€`ііів`   які   безпосерсдньо   виконуі3атиі\іу"

ро(~)огU  '3  оцінwн  ііоі\'.VмсUі и.  іцо  ііі,і\'і`нс`і),іі)і\уі(п і.  право  На  викон.ініія  таких  робіт;

щtегеHшпг       суб`сі`.і   оціноішttЇ   ґііі>LIіі,нос'гі.  >ікий   виявив  бажання   взяти  учасгь  у  і«>ш}ґреі   іа

Utшн   m    І;іцоб.`[]і'ш't>Ї    сі,іі,с[,і\.о`і.   ра,іU       ()ТІ`    копкурсііу   ііtн{ументацііо,    пeредбачепу   умовами

L"іщ``}ш  Uч"Iііі\яі{оЇ  оU.\ б.гііі\.t"і"  інt|)t>|>і\іаційпом.v  гіові,'іомленні  нро  проведснпя  конкур:у;

.\  ШШШ   1``ОШ`..\'[)С`)'         ІЦ1{`іeU   |с`ІГL   }|l\|ll`Z'l   Іl(LІ|аlЗ  /lО   Бі,Г1ОбСРіҐ3Ь1(ОЇ   СіЛЬСЬКОЇ     РадИ   ОТГ   ВідПОВ1дНУ

l\.0U|\.\  і)Сll\   ,|ОК\/МС`lІ  |`€ЩіІ()    І  tl   ЯІ{.(Ш)  ,'\ОІ|.\  ЩС|ІО  ,,І|О  УЩ1СТі   У   КОН1(УРСі.

Z+,   К.ОіК,уЇ "іі;іН   ві,Тібір  С:m'``і{ і  ів  ОіііііОLПіО.і.  іііШіЬ[іОС'і  і   'ЗдійС1ІЮЄТЬСЯ   КОНКУРСНОЮ.КОМіСіСЮ  (даjІі

гі\t."ісі,q,)`  }JтвоііеHоіо  Біjіобс`ііі'3і,коіо  сілі,ськоіо  раііою  ОТГ.    Конкурс  серед  учасників  ііроводиться

1\.ОІІІ\~.\|1СІlО|О1\ОМіС`і('ІО,

.q .   ( `|\~   1"l   m\І іl` і.|.  » l  ]}і`І1,'|.;І\'.\  (   і  |~Н   |1 і | |Іl`| І І і;1 Nі   і`l`С і.І.   БіJТ()бСРі3і,К()Ї   СіTіЬСьі{О.і.  РадИ   ОГ1`Г`.

(t.  ()`іt`t,Utw  і\О\іісіIо  го,.іовt`.  І `о""  колііс`іЇ  ,\J  мсжах  Ііаданих  йому  ііовнсіважеііь:
U`Ї `іll\.Щ      ;і1```L,lШl|lЯ    І\~О\ПСіЇ :

|   U,1UІ}\  С    ІШ   '3С\eLТ|ШІ|l}І\    І\0`\Іі`.`іЇ :

і:іtU}Lшіt     і)ііHеш>і    іціо    ііtшїОгш`    ііровt`,цсіпія    конкурсу    у    ві,Hіадках,    псредб€і[істгіих    iшм



1   І (ї1 о:,І\e 1  І І  І 'l  \,І  :

і!U,'і,ш"  ііо'піоря,іі>і\.с.Uші  .і`:і  ґіогt}'`і.`Uіія.  оt~jов`;ізкові  ,Iіjія   викоі+ання  членами  комісі.і.;

•()і)і  (іІІі  3ОВ.\'(,`   Ііі,l||`О"Ві\'.\'    \11\  І  t.`Рі:1JІі|}  ,l|Jі}І   О|ІРаІ|1ОВаНІІ;1   КОМіСіЄЮ;

•бt`рс  }  tі(\e і  ь  .\ґ  т{і("іі(".\    і`оjіОс`)'Bшііі;

~   пLщшс}J€`   ,'іоі\ґ}'мсііі`іі    с`тосовUо   ро\'tоти    комісіЇ ,   зокрема   гіідсумкову   таблицю   ви'3наііепі]jі

|ІСРe\ііО;і\іі}і    |(()ііі`ґ)'РСіІОГ`О    Ві,'\\'jОі1,\    С}(5.(`і`.і`іВ   ОіііііО`ііtОЇ   /lіЯJіЬ[іОСrГі;

   ііре,ііс'і`ав,і;іс   комісію   у    і!LтUіосі,піах   ґ3   установами   їа   організаціями,   зокрема   за   рішенпя.vі

і\.о\іісі.і.  ішt'  пі>€іво  '3вeрта'гис>і  г3  вііUіовііі"ми  Uисі,мовими  запи'гами.

7.    (`с1\l){`|`ар    І\()І\,Ііeії    }{l(іC`'}||сl|\/(ї:

•      оіці{щіt`шшіUя      ,;іоk.\'мc`ііііі3       іірс`.і`eн,гіеіітів      та      зііійсіісііня       [іаданих      цим       Поjто>кенням

' ! о в l l ( ) в а }І\ї` l ' І, :

вііі\.оііаіііія   дору`іeііі,   і`o.іовіі   ко\,іісіЇ :

щі,,.Uоіоі!і\~,\Ї ш|)оі"шііі`,'UішUіовLі[о\і,шшпц)оііровсдсішяконі(урсу;
      ощ>аіUоішшя      ііо,щііпL\      іірс`'і`с`іLщ`UтіL\ііі      Uііцвсріішх     доі{ументів,      документів      щодо

І  l  І){11\П  І  І  l  І  l О І   О    ґІ |ОС  І3 і ,І l.\      ІЗ 1  І  І\О І  І і`1 І  І  1  І  }І     Р{ )(~)  і   І      'З    О  І  | і  І  І  1\  |  1  :

ііі,Uіоіоm\.\   ,,і"   ко,\іісі.і'  іUtІіор\шіііЇ ноЇ    Iіові,шш   що,тіt>   ко;кного   претеіідеііта,  який   має  намір

і!ґ3>і ш   .\Jішt`гі  і,  .\і   і\оUі\..\JрC`і.   `,\і\.Itі,іцtііtj.!.   3{\   іte ;}пшш"U   tшрацюваішя   ііідтвердних  докумептів.  а  також

UшшоЇ   н  Біїіобс`ііізі,і\.ій  сіш,сі,і{іі`,`і  р{`,ііі  ()ТL  р:і,гіи  іпt|]ормаціЇ  (,ґіалі  ~  інt|jормаційна довідка);

ііі,,'U`отовку  ,їіові,ііковіL\  матeріа..ііі3  ,тіjія  розі`"ду  на  засіданні  комісі.і.;

     сі\,ііt`ґі`аіш>і      Uііоі`окtj..іів     'зііc`і,ііаш,      коміс`іЇ .      підсумковоЇ     таблиці      визначеніія      іісрсможця

:{( )  і  і  і\}' і)С`  і  і О  [  ( )    П і ,Г \Г\О |1.\'    С .\   б  `  (`  [\І` і  B    О  l  | і  І  | ( ) l  1  І  | ( )Ї    ,  | і ;І .  І  1. І  І Оe'|`і  .

К.   Ш  псгііо,іt  'гііивtіtіо.і.  Rі,іtс.\J'і`ііоc`гі   і`о.їіови   комісЇ і.  (через  хворобу,  у  разі   відпусши  'т`ощо)  йоіо

Uоlшtш.17І\ї`U"   UоІ\.ґгl:`дtlІотьC`>l   l`e|1іІ3|пп\ґом   Бі.цоберізько.1.  сіїlьсі,|{о.І'     ради   отг   на  будьякого   члена

j`.о\lісі.'..

().    Н    ііі(І)ор\іщіі`zіпій   ,Т`ОВі,ШU   '}(1'3|Іаl1:І("ГЬС}І   ПГ)О:

шjіішісш    у    ііретеU,'іeUш    сс`іjтUt|]іі\.а'га    суб'скі`а    t>цііючно.і.  `діяльності,    яким    персдбаііено

іірttва,т;і\еііня   ііг>cік"ііHо.і.  ,,гіі;іш,ііос'і і  '3  оціши   майна  за  на1ірямами  та  спеціалізаціями  в  мe>ках  цих

ііііііі)jі\ііі3.  іііо  вL'Uіttвіj'іаіоті,  t>б.t`і{т.v`  оііііік.\tі  яі{ого  б}Jде  здійсніовати  псреможець  конкурсу;

ш\>івіііс`"  },   іірстеі]дспі`а   іісоҐt,\ііU",\  ііокументів,   що   гіередбачені  для   суб'єктів  оціноішоЇ
'ііjL,гіі,ііості  :\'  сt|tс`рі  ttціUкі,і  земt`ш  !і  і,'Uіtt  і'!  Заі\~Оном  УкраЇ ни  ttПро  оцінку  земель»  (виконашIя  робіт з

t``1\СІІt`Г)ҐІ`ІІО'|.|`І1`)IІІ\)ІК)Ї ОІ|іІІІ\.Н'З'``\І``..Іl,Il11<\,lііІ}lllО1\.):

ш`рс.'Iік  оціUіtшаLіів,  jU\.і   ііс`ііe{5.\шUо'п,  .\ґ  тіі}і,тіових  віііііосішах  із  ііретендеHтом,  і3  зазначенням

і`\  і\шпіt|]іі\.шіі.і.`  Uі,щ`іщ,'іжeUоЇ   і\.в:`Iііt|]іі\.щіі`,'пU"щвідоцтвами  (кваліфікаційними  документамн);
    гіереjііk    оціпіовачів.    які    ,,'іоґ,ііtі'гі{ово    залуііаються    претендентом    за    цивільноправовиі\tіи

},то,гіамі,і   до    ві,іі{оншііі>і    робі'ї   '3   оіііUі{і,і   'за   Ї х   ііисьмовоіо   згодоіо,   і3   зазпачеііням   .і.х   ква.їііфікщі.і..

UL.ігн.`іі,.і,і\reUо'іЇ \шііtІtіі{:щіі`'UшмUсвілоцтіmUі(кваj.ііt|>іі{аційііимидокументами);

і\LTїі,і{істі,  ґ!в;'і\ів  ііро  (`ніііU\..\'  \Jіаі`,`ні(L  >U\'і   ш   ііас   пр(ше,'іс`іііія   конкурсу  склtідені   претепдентом   па

!зні\оU:UііLU   ,іОі  ttр,оііііi   ііро   Iціов\.`,ііінііjі   U\`і`Uчtі`іісt.і.  і`роіііово.і.  оціпіtи  зсмєjіьних  ділянок,  укладених  із

ІЗLііо\`jeііігU,і\оіо  ``Lці,сі,і\Оіо  і]tі,`іоіU  О'1`1`   н  іііUіH\"  замоішиіtами,  з.і  Uідсумками  попередніх  і{онкурсів

(,гіо    .\,B:U`н    бсіt.\,'U,с;і     тіоі`оі!оіtіL    .\,'і`UаіісUі    г3    Біїіобс.різьі{оіо    сіjіьськоіо    радоіо    ОТГ,    яка    іірово,ііи'і`ь

Ні,іііііОВі,'іііііі`1    КОНКУРСІііій    ВііібіР).

до   іпфоіі\іацііЇ нttЇ   ііові,,'ті\~п   можс`  доі`аватись   інформація   стосовію   результатів   могііторі,іш}'
ш\.ості     'J,вітіІ3     '3     екl`нс|)тHоЇ      І`роІІlовоЇ      (щіпl\~lz|     зс!\/|еjІьіп1х     ліjl;Інок,     проведеІЮГО     БіЛОбеРЗЬК.О`'О

сіїUtсі,іtоіtt  іt€і,,ґіоіо  О'ІТ.  рeщ`Uзеп г:шt  'і`€\/або  Uри  ііроведеші  добровільноЇ  або  вибірковоЇ  дер7кавііоЇ
•   `I.,.`!    ї       т    !     і    І')l   І

і  І.   І  lі,,LI.,,ґІ  ,,І,,\,:,    ,ц,   іІІ,(,,)с,LсІІІІ,І   к(,,Ікурсу

І  і   І  ІLіС'і`{Ш:`і\Ш   Uі)ОBСііс`ііU}і    і\оіU\Ї \'!)С.\'   '3   Ві,ііібОі)У   С,vб'Є`КТ('l   ОЦіНО.ШОЇ   діЯЛЬНОСТі   дJ1Я   ПРОВеЛСП"



с`і\сш`рі`поЇ   !`рtшовоЇ   оціішU   '3u`\іe.'U,ііU.\  ,іLі>іHок  с   ві,т`повLшіс  рішення  Білоберізько.і.  сільсько.і.  ради

()'j\l`        Ііро    ші,і{Uш;і    ,ііозво.ііів    іі{і    іііtоі3e,;ісіііія    eксіісртііих    гроіііових    оцінок    земеj.іьііих    ділянок,

.\І{`l:L'іші     .|о|ОІ}ОІш    l1ро    вІl``сC`;|{Lн    tU!1Ulсовоіо    вІІс`ску    та    сІ1jlата    покупцями    земельних    діляпок

аг3{Uіс`Овоіo   вііссі{у  в  р€L\уUttі\ціHн  '3емс`jіі>UоЇ   ,гііjіянки,  яка  підтверджується  відповідним   платіжНим
т|Ок.\ ,\/Іе11.|о\,І   (,\'   р11'!і    Іlродаж},'   `зс`\,l.`.цІ,Іl|L\   ,г|іл;Іпок   за   за;Івами   ЗацікавЛениХ   ІОРИдИЧІІИХ  Та   фіЗИlІПИХ

l`іг,).

І Ірот;ігоі\tі    3()   робоіш.\   ,,гіііір,   іііе.гі>і   зара.\'уваішя   сплати   авансового   вііесі{у   комісія   здійсшос

Ш\ОІU"|ОґlО  ОU|"Ш(),ЩlСН"  іШ|tО|)ШІlіЇ   UPO  UРОҐШеНШІ  КОНКУРСУ.
'3      \і.`іtііо     t>іі}б,гііі\}Jв{ішjі      .V\іов      іtоUі`..\,'рсу      відповілні      підроздіjіи      виі{онавііого      комітету

іjLІіо(tсІ1іг`ш\.ої    сjjІ|,сІ,і\Ої    ра,ш     о'п`     Hо,ііаіоіTі,    до     комісії    інtі>ормацію     про    об'єкти    оцінки    за

іюішіов.іс`ііоіt>  ,іt>,ііш`і\~о\ґі    1,тіо  ці,ого   І  |t>.ііожеш];і  t|]ормою.

2.1ііфоі7\і€`ііія   гціо   ііі7Ове,тіе`іш>і   коUК.\ї'ііС.\,'   ,\і{іt`   міСтиТИ:

~    ґш,'і    заі`.}ґііів.'іі:    ііttсїі.\"    з    іціо[`eґіеUш    eі\.сUс`ртноЇ     гроіLіово'і'   оціНки    земсльHо.і.   ді,гіяішп   та

ііа,ііашя   ,'іоі\.\'мeіU`ів.   іцо   ііLті'mс`р,,їL.,к},іоіь   Ї і'   ііровс,гіеііня   зґідно   з   вимогами   чинного  законодавсті3а

L1ІeГ"UШ    С`І`Т`UС`Іt'U,|  $tl     "І     |1С`Щ`ІІ.і,\  ІЗ{\І|U>І    'ЗВіІ.\,     lІІ10    t`КСІ|еРТНУ    ГРОLLІОВУ    ОЦіНКУ    `ЗеМеjlЬНОЇ    діЛЯШ{И

l`1!'ШШШ)  ГІ>С/l   '3:l   01\Ї )Сі\І11М   ,,І|01  ОІ;{)І)ОМ    3   Ш`І)e\ІО`іl\.Щ`\l   К()ПК)'РСУ);

_  ,іш.\ .   ііас   і   \JііUіс   ііроне,rісіUіjі   і\.оіік},'рe.\ґ:

іU(і)0|1І\1аІ|ііо  1ІІ)о  об.(`І\.|`  оціш.І1  ві,гUтоІ!і,цHо  ,тіо  дода'гка   і   до  цього  поjіожеііня;

і:ііщевіі},'і   і`ер\ііп   ііо,і`анш  ,'іок}Jі\ш'і`ів:

с'і  рок   вііі\оііаIіtі;і   іtо`Ґtі'і`  .\,'   іm.ііс`іі,,'іаііііи,\'   ,Iі[I;тх   (за   ііttтг>еби):

Uсі)с`.'ііі\пі,іU`нсрґііііи,\  ,іоі\.\'і\,іeUтіB.  >іі\і   гіодаіоться   на  розі`лjід  іtомісіЇ ;

іш,шш   ,.іо   }'ііасш,U\.ів   і\Оііі\.,\рс}    (і\ва,ііt|tіі\ґщіі`,'Uіі    вr,Lvіоги   до   суб`єі{тів   оцііюішо.і.  ді>іjіьпості,

'';"\.І1eІ\1а.    щt7,||о   .і.\    щі{`к'гіш|t)|`0   ,1осі3і,l.\'   Інн{ОІІt`п|І}І   робі'і`   з   оцінки   майна,   а   також   подібного   до

ОІ|і1П()lШІОl  О   і\,l{U`zіІШ.   О(~jОІ3`}НІ\.ОВіС'|`l>   НІ)О|ЗС,'|eНll}І   ї`lСРЖаВ|ІОЇ   С`КСПСРТИЗИ   ЗВіТіВ   З   С1(СПеРТНОЇ   ГРОШОІ3(Ї

ОЦjШ\ҐИ    3С`,\lt`.ҐІЬНИі\  ,Т|і.іІ}|UОК  З  О'І`|)Uі\ШШШ   11О'3И'ГИВНОГО   ВИСПОВКУ);

іііt|іор\іацііо  Upo  r3аі\іовііиіtа 'і`а  оеобу  платника  робіт з  оцінки;

і3і їіо\іості  про  .\ііісцс`'ш{і,хоґ`і.,і\ї`і]Uя  і\о\іісі.і..  Ї х  коптактііі  іюмсри  тслефопів,  елек'грошіу  адреe},'.
n`,   lп(І)оі)шці}ї   пііо   гIровC`їіC`ші}і   і\.оііі(.\р(`.\,'   U,\'(Ї ціі{\J(`ті,с;і   у   і3нзначсний   Радою  спосіб   пе   пі3ніше

ніж  '!а   l `S  ,ішів  ,їіо  от`ttїіоіпсноЇ   .'іа ш  щtі`шс`щ`пші  і\'оHіt}J[іс`.\,'  та  ііозміщується  на  офіційному  вебсаіYіїі

)   )(`L    1  І    і   ,

| .  І`'`+t» U\.\`ііt`ш  , іоі\} мeU і`ігщіjі   Uііс`'і`ULїішш  Iіо,їіt`t`тіш   в  запс`іLітаіюму  конвер'гі  і  складається  із:

   , І і ,,,,  вe г,,, U І , і ,\.  ґ, [о ,{у м e ,,,,  і в :

    Uроііt>зі,щіі:`і    щодо    ціни    ншюшшя    робіт   з    оцінки,    кальіtуляці.і.   витрат,    поіз'язаних    із

І{ІU{ОІІtllH|;І\І   т€U{.І1,х   робіт.   а   1`.1І\.(>}к   строl\~.\'   виІtонанH;І   г)обі'г  (.у   календаРНиХ   дняХ),   ЯКЩО   віН   Не   був

ішшшсUніЇ   в  іHt|>о!і\іщі.і'  Нро  щ7t»`зс`,ц`сUпш\~оUі\ґ}'рс`}'.  ґ3аUсщіт{пшх  в  окг>смому  копверті;

,\оі\'.\'і\,іeUі`ін    що,ііо    Uі.tак'п,ііпіоі`о   ;іосвіґі.\ї    викоііаііня    робіт   з    оцінки    ра:юм    і3   заповненґїі{і

інt|tОі"щіtіо   Uіо'іо    ііосві,'і.\    щt`:тtш,IісUгt\    ііо   виконанню   ексHертно.і.   гроніово'і.   оціш{и   зємеjіьпих

1 і _, ! :,[  і  ! о !\.   ( ,,1(),  шї  о ]\.   2  ) .

`і.   І\.olп{.\J|)шil   ,,|Ок.WсU'г`ац|.;!   lІоґ,|:`с| ,',C`я   ,цО   виконав1Іого   КОмітету   БіjlОбеРіЗЬКО.1.  СіЛьСькО.1.  РаЛ1,1

О1  І     іі:L,`ін  '',c`,  трU  ро(jtш,tі\  ,'іUі  ґ'іо  \tі`Оjіоіш`но`і' ,'і{"  гіроведе+іня  коіікурсу  (вкл[очпо).

1 П+ О{`ОГj.|п'Hюсlі  пі,rІгоН)віш ,|Іо  Hг)овc`jІешш  КОІІку|)су з метоІО виконаІІНЯ  І)ОбіТ З еКснертноЇ

І  І)(}[І[{)j}{)Ї   ()|lіІП``І!    }l`МСJlЬ][ТІХ  /lіJ[fІНОК

L   д()   .\'Ч:!UЇ     1{   КОlШ)'І1(.`і   ,Іl0U.\'С`і\ШО'lІ.СЯ    ІІ|.)СТeН/lеlH`И.   ЯКі   Є   СУб'ЄКТаМИ   ОЦіНОЧНОЇ   ді;ІЛЬНОСТі   У

t`t|іс`ііі  t>іііUі\іі   'j,`.і\іt'.ііі,   Bі,'іпові  гUіо  ,ііt>  стаі`гі   (t  '3ш\ttіі.\'   УкраЇ іш   ttПро  оціпку  земель».

і'..1  }і  і.\іоі   {іі``і  іі    ,  іо    і  іїtс`  і  ``і  Lііeі  і   і   і  і>,   ,  і   і>і    \   і  іііс  і   і    B    і\оі  іі\}'рсі    ііс`рe`ііСtачсііо    [іаявііість:

    і\.ізшіt|>іі\ґшіЇ     tщііUоU:іt!'іі3    ґLI;і     !{Uі\ОііаUіі>і     ііобіт    з    ексгісртно.і.    грошово.і.    t]ціш{и    земе.гп>пих

'|і,.|>пІОІt.   lцо   г\/Іаt`   гті,,'|твеР/|7І\..\JвzU  1Іс;І   l\'ш.Ііt|lіІ\.аІ|і|`,'піими   доІ{ументами   ЗГі/lпО   іЗ  ЗаКОнОлZІ   Укра.l.н11   «Гl!1`г1



( `)  1   11   1   l   ).(  \  `     ' ) с  '\  1,` J  1   І ,  »  :•ґ   ,щ`і!іїі.\    с}і(;.сі{іа    оцlHоіUіо.і    ,гіі>і.гіьUос'іі    з    виі{опапіія    робіт   з   експертно.і.   грошовоЇ    оцінки

ґ!еліejіьііи.\  ,,їііjі;і[іоі{`  у тому  Lіислі  ііо,,ііібііих  зе\іeлі,них  дігіяііок,  зокрема  за  цільовим  призііаченIіям;

псреjіііі\}J  оіііUювачів,   яі\.і   Ґt.\J,.і.\іті,   '!а.1іу`іеііі   до   ві,п{оHаніія   ґ>обіт  з  експертно.і.  грошоіюЇ   оціHі{іі

зeм,`ш,ііоЇ   ,,`іLі>]пі\.и.  гі`а  Ї х  оеоt'>ііс'іого  ,,'іоeві,гL\'  іііо,г`о  Hровс,цеішя  робіт  з  експертпо.і.  грошово.і.  оцінки
'.,`:`\іс.іL,іііL\  ,ііj;шt>і\`.  .\  'і`ом),   іінс.ці  Uo,`іі6Uі,L\  зсмеjіьні,іх  ііі,тіянок,  зокрема за  цільовим  призначенням;

ш`І1с``.1іІ\\    і!|пUL\   tіtll.\іlщі13.   >п\ї    \1оh;І\.уІІ,   б),ти   залучсні   до   проведення   експертно.і.   гроіііово.і.

t\іLіііі\гіі     зe\,іL`.ііі,ііо.і.    і`і.,і,,ііі\~і,і    іiі.іі|оі!і,тіііtI   ,'іо    н[імоі`   ііиііііого   закоііо,гг[авства.

.').   l1а   і\.oUі{.\'і)с   ііо,щііогі,с}і    іш\.і   ііLїі  вс`р,'Uіі   ,ііоі\.у'мсііти:

   '!1`jша    іі|>о   },'`іасті,   у    1\.оін{урсі     3    ізі,7іґtор.\ґ   с}Jб't`ктів   оціночно.і.   ліяльності    за    встсіновлепоіо

(|)ОРWОІО\,ЦО,,ЩUО|\~`і):

     і\оііі.і.    і\вt`.'Iіt|jіі\.щіі`,ііш`\    ,іоі\`}ш`Uтjв    оціUіоваііа     з    сі{сіісртіюЇ     грошоію.і'    оціііки    зсме.гіьних

іL'т;шоі\ґ.   \J    і`о\і\     іпіс,іі    ііоC`вUіііC`ш,    іц>О   ііLііBUщeUші    кв€іjііt|jікаці'і.   оцііповача   з   сі{спері`ноЇ    ґ`роіш>во.і

( )  ,1  і  1  І  і\,  ,       3 ``  ,\  ,  \` .,,,  `  ,,,,  \     ,  1 і  .  І  ,І  І  ,  (  ,  ,\.

і\Оііl.і.   ,'іоі\\'\'іeшір,.    ііч)t`,і`')шшU\  ііtl'3шіі`\"    іі';і'гнм    та    шостим    пункту   9    РОЗдіЛУ    І    цЬоі`о

!   l ,..,., ( ,/,\+ ,  І  ,  ! ,І    ( ,?9    l  l ї,,,  : ,,,, ос  ,   і  ):

і1І(|)ОР\ЛШі;І   ПІ1О   llРeГU`U,І|С`|П{І   (,'|О,\:lТОlU[).

ZL  ІUфоіі\ішія  ііро  Hре'і`сіL,їіш і z`.  що  с`кш`,гіtісться  віііпоґ3іді]О  дО дОдатКа  4,  міститі,:

нідо\ZIос`ті   про  ,їііяльHісгі,   претсіі,цсU'га   (рік  заснування:   перелік  робіт,   що   викоііувалися   на

ііиіік}J     оцііши      г3с`Vель:      наявUіt,`ті,      відокрсмлеItих      сті7уктурних      підрозділів     (філій,     дочірпіх
jі!Lіііііі,іt`\іC`'п`   іt>що):   ішн\   іUt|tоі":Uіііо   щоґ,'іо  ,ііосві,,'і.\'  .\J  сt|іег>і  експеі7тноЇ   грошовоЇ   оцінки  земельних

\і.,ш ІОІ(   І І l)U  \.І 1,,1ш,l,а ;

і,,,i,, ііро   оцііііоішііB.   ;іі\.і   tl.\J,;і},ш   підHисува'ги   3ві'г   з   експертпоЇ    грошовоЇ    оціш{и
'$с`\іс`.'U,ііоЇ     ,ііі;іjіш\іі.    та     ініUH\    t|tа.\ііщіі3.     що    іісрсбуваіоть    у    трудових    відносинах    із    суб'єк'гоіvі

оціпоішо'і' ;ііjіJH,іюсті  та ґгіоііатково б)',,'і.\' п, заіі\ґіісні  ііо  викоііання  робіт (кваліфікація.  Стаж роботи).

І  lгtи  цьоі\і.\   один   і   іой  жс  tшііUовtіч  \ііо7і;с  б.\Jги  залуііеіIий  до  вико[іання  г>обіт  з  оцінки  одііс,!``t

оt'j . t` і\і`а   j і н і і і e   о,гіі і і,і і\ і   і і ре'і  e н , іє` г і'і  о м .

|\і',   |  |()і)tі,іL()[``   ][і)()RС,Ї [і`Пl|tl   КО(ІКУГ)СУ

L    '3{іt``і,,`іш"    і\онк}іі>t`ііоЇ    !\оі\ш`іЇ    іііtОіз\t,'іш,с`я    ґ3гі,ііно   з   датою,    часом    і    місцем    гіроведення

L`ош\..\ г7c`.\І.    ;гl'3U{ll|C`|U|\Ін   \,'   ноні,1lt".г|eUІІL   '3{`сі,,l|аіш>І   комісї1`  І1роводиться  у  разі   присутнос'гі   не  меі1н1е

іU3о\  тііt`шіі  .іЇ   і\іjU,кісііоі`о  сі\.шLіі}  .   І\'(ші\..\'і)с`  ііроіюґтіиться  за  наявності  не  менніе  двох  }Jііасііиків,

І  Ііі   '3{ісLtтіаііііі   і\.омісі.і.   мо71\~},ті,   б\Jш   щ"eугніNґіи   Hрсдсі`авHики   претендентів,   осіб.   що   можуть

(Ї п,і  сі'орttііаміі  ,ііоі`овор),'  ііро   внкоііаіііі>і   робі`і`  з  оііінкіZі.

?,.  Яіщо  ш:\  \ґіі{ість  у  і\`ош\.\'рt`і  н.`  ш`,,'і`іҐіішо  .;кодно.і. заяви  або  подано лише одну заяву,  коінtурс

l,'І!:І''l\a('  „,C`}(   'І`tll\_'І\,L    1цо   11с`   lцщ)\/нL`'L

ї    І   |:!   Із{lc`і,Іl`iUші    l\о|\'Іісі'L.

шtі.їііг3}'t`     Uіґ'іг`вeг>,\ші     ,tіоі`ґ.\J\tс`іііі,t      іііtетeU,ііс`іі`гів     та     розглядає     інформаційпу    довідку     щo

і\ttжноI`о    Hрс`тeU,'іeіU`а.     Uідґотовлсііу         ві,тіі|іjіом    скономіки,    земельних    відносиіі,    архітектури,

7І\1,п`.,Іlовоl\ґо\,l\JІlалl,ІІОl`о   l`ос`lІо,т[t`рс'І`ва  'l`€1  зовІ|іІHUіх  зв'язІtів     викопавчогО   кОміТете'гу      БіjІОберізько.1.

сіJІІ,`.,),(Ої  І,`,,1н   отІ  `:

     РО'3ІІС|ІШ`}t`      |{0UВС`РҐU1      .\'1|€1СІШ\'іВ      h~()lU(}'|1С`У     З      КОНКУРСНОЮ      НРОПОЗИЦіЄЮ      ЩОдО      ВаРТОСТі

І`Uі\.ОІl{UІІія     |)o()і`І     `{    ОціUк|1`     l\'`1`'н,І\.\.'l>щі.lІ    |ш|ріU``     |Іов.;1'}агш.\     і'!     виКОІІанням    ТаКИХ    рОбіт,    а    '1`аКОЖ

\  іі`і\^,і\.\      іііі!\.оіі{Uіп>і     іtшСtіrі     (.\      і\.:Lг!с.U,іaіішL\    ,іUіж).     ;п{Uіо     віU     пе    був     визна`існий     в     інформаці.і.    гтро

!  І І)\ ) !і``,'lс !  l  '  )  \!     l\о І ]  І\'.\   І)с .\   ;

     і3іі'{ііiі`іаt`     I\rрtііц}J     коUі{.\Jіtt`ну     ціttніо';[,щію     ііретендеіітів     шляхом     обрахування     баліі3     за

t,eііоізііі,і\,ін  'га  ,цо,Jіfі'і`ковимі,t   і{риїегtіями:

і ц)оііо,ш і  п,   гt`(  м нс``   і`(ї'іt>с}  в{і і і і і я :



ОбііІІ1fl(`  ІІЄРС`\'ІОЖЦЯ   КОПІ\.УРС}'.

ZL   У   разі   >н\~що   нрс`гсіL'ісііт   ііес`носчасHо   по,`і`ав   ііакет  документів   або   подана  Ї м   конкурсш
'іоі\.\;і\іeU'і`шія  t`  Uеііовііоіо.  :`бо  коUкуіісші  ,'іоі\.умсн'тщіj]   не  відіювідає  заявjіеним  вимогам,  і\оміс;я

І!:1   Ґ3{\t.`і,'іаііііі    ll|1lііі`J`і\іаС   РііПСІІІ|;і    ііі)О   |1е,ііОіІ.\'ІІ[С`іііІЯ    |`j()ГО   /_|О   УlltlСТі    В   КОНКУРСі.

і\`ші```\іі.`ііі   ґіі\jі\\J\іeUш   щt``U.`іL'іеш ів`   >іі\ш   ііe   ,'іоііущсш  до   участі   у   конкурсі,   гіовертаються

` Сt\і)L  |  t\І)і..`\і    l\0\1  іC`іЇ   .30   .l'.\    |  | І |С і,VОl}Оl0    };\}|  |tОІО   ]  ! іС.1)I   ЗШ  Вс`І),'ГZl\.elПІ}І   ПРОТОКОЛУ  Зс1СідаННЯ   КОМіСі.1..

`Ї .11г;.`іш"п    \шt'   ііг):шО   ві,ш..ііU\.tшI   сі3оіо   'заяіз.\''   ,ііо   да'ги   проведсння   копкурсу,   письмово

Uоі;Lгіоі\U,ншш   іііjо   цe   іоjіов}J   і\о\ііс`і.і'.1  lpo   t|jаі\і    віді{jіикаі"   заяізи   голова   комісі.і.   інформус   чїіс`нів

і{оі\,ііeі.і'  ііfі  зtісі,,тіаііііі.1  lо,тіаііиі`,`і  і`аким   ііііC`тeіLшіtтоі\і   гіаке'і`  докуме[і`гів  ііа   коіікурсі   ііе  розпія,'_іасті,с>і.

().     ІП,'І,     lІ{1С`     ОбРаНП}І     ііС|1e\іО.Zі\.ЩІ     |\ОUК.\'РС.\'    '3Г`і,`lПО     З     ОСlІОВ|ІИМИ     КРИТеРіЯМИ     РОЗРаХОВУСТІ,С;І

і\~і.ііьі\істі,   Гt{іjіів`    "(.>раішх    і{о7кUнм    }'чzісіші"    конкурсу,   та   визначається    гісремt>жсць   і{ош{урс,v,

>j  і``.  і  і  і` `і      і  і  і`{'і  Гt{  і  і }     і   і  :і  іЇ   і1  і  `і  і ,  і  і  і  \'     к  і  ,` і  [ ,  і\^  І  с`   і    і ,     Гtt\ .:і   і  і3     (  ,'  іо,  іа   і`о і\'     5  )  .

ііі\`,t,t`ііt,і3іі,ї\і\.і,і,,,ерії,;,іі,,:і!tіtіt`іііt>іііL`рL`\іt`.,і\.іі>іі«тііі\~.vрсуі+{іjіежать:

ґі\t\..іJ,і`і    .\Uш`ііш\:і     і\.оііі\.\'ііt`.\      і`tі     t>іііUіон;\ііін.     яі{і     t't.\',Jі.\ґ.гь    залучені     до     провсдешія     оцінки    та

Uі,ішісшші  зні L\'  ніtо  оцішt.\   і  ішсііоі!і\.\,   ііро  вартість  обІt`к'іа  оцjііки,  зокрема тих,  які  псрсбув.і[{>ті,  .у
'іруґ,ііоі;і,іх  ві,;і[іосиііах   і:!  'гаким  учасііиком  коіікурсу;

шягшіс'і`ь    зауважені,    ,,тіо     іірак'п,ііUіоЇ     ,г`іяjіі,ності    з    оцінки     майНа    учасниі{а    і{ош{урсу    та

оц|.Ul()!3а.Іів.   >1кі   ft}','|уш   за|1уlІеUі    нІ1м   ,,'lо   виІ\~ОнаІHІя   робі1`   з   оцінки,   за   останні   з   роки   до   да"

І  1  I) () Ізс`ґ,' 1с` l  І  І  І 'І     l\`\) l  І  1.:),  рс ),  :

'3а|ЦlОU(Ш(Ш(`Ш1   У`ІаСІШI\О\іі   і\ОІU\..\  |)С.\    В€1і)`ГіС'ГЬ   ВИКОІ1аШ1Я   РОбіТ  З  ОЦіНКИ.

'/.    \'    іі{`.іі    ;U\Uіо   ,,ш    ш~>о   tlLш,Uіс`   .\'.іасниі\.ів    конкурсу   за   основ[іими    критеріями   отримаjіи

оіUіаі\оі!}'   Uаі`j(іLцш.\    іLпі,і`і.с`'і  і,   (}{і.іііі3.   ко\ііеі>і   застосовус  додаткові   і{ритеріЇ   визначсння   гтєреможця

і\Оііі\.\'рс)    (,'іо,'іатt)і\6).

до ,'і`і+;ш "шU{ритері.і.іши'3Uачeіші  Ueі>смttжц>і  палсжать:
ґз{\ііроііоіісtі>аііиі`,`і   }  часіінкttм   і\rоііі\.\'рс`.\'  с'грок  і3икоііаіііі;і   робі'г  з  оціііки;

іLіягшісш  ссрс`,'і  t>цішоваііііi.   що   '!fіjівш`ііі   }ціZісником   копкурсу,   яких   ііjіаIіуєтьс;і   залучи'гі,і  до

іUіI\.Оіі:U"   рtіtlі'і    з   оцііші,L   оііііпtш€іііів`   >іі\.і   маіоі`ь   документи.   передбачені   абзацами    п'ятим   та

шос  і`іі\і    іі.\  іIі\.іT}'   9   РО'LГіі.'іу   1    ці,Оі  о   І   lоJіО7і\.СUіі;L

8.   ,$li\.що   l|LІ!;I   оt'Ї І1{l,\'.\Btш|;l   бішіlз   '3а   ,г|Оґ'lатІ{овими   крІІтеріями   виявлсно   однакову   кількість

`ї{1.1іB   .\    ,,|с`|\іJІІ,і`0.\    )1|асІ1І,п{і13    коІп\.}І1с}`.    lL|Іе|ш    комісії   обираіоть   гіеремо}кцем    конкурсу   уіасшіка

іtоіік.\'іtс.\'.   якііҐі   ';:ііірttтіо[іуізаіз   ііііі`,і\іеііііі.\J   в{\ртісі`ь   робіт  з  о[іінки.

tJ.   ;іkщо   пісjlя   обІ1аху"|1|я   б{1лі|3   зcl   ос`11овпиг\Іи   та  ,гlодатІtовими   критеріями   виjІв[,lться,   що

і\сі{іjіі,іt{і    .\,часпиків    конкурсу    загірогіонувz`,'іи    одііакову    вартість    робіі`   з    оцінки,    Hризначаєті,ся

'| f\Ґ.\1Ш   І`ОJlОl`.\JІ3{UIU}L   (`еКГХ.'1`аГ)   І{О\|іСі.l.  РО'3/|аС   ЧЛеІlаМ   І{ОМіСіЇ   бІО/1еТеНі  ТаЄМНОГО   ГОjlОСУВtlННЯ,   В  ЯКих

'`')'Н({l`ІШОГІіt``}|        Ш}{\'ІСЩ'І3аUl|}l/Щ1і'}ВИІЩ``        іМ.}І.        ІІО       бtlТl>КОВі       УЧаСНИКіВ       І(ОШ{УРСУ,       ЩОдО       ЯКИХ

щtt\і`ґ,\;  ;іmtн    г{`г\IHс`    го,тіос`.\'нtшUя   (,`іtt,ііа'гоі\.   7).    Бюлетсііі   таємного   г`олосування   не   є   іменні"и.
( `;r`і,\01І\Uш    lL'Іс'UtL\ш   |\.t"іс`ії   t'і|О.І.`'lt`І|і    l1ісш   '3{lве|]шeІ1Іiя   гоjІосування   надаються   сеі{ретарю,   які,:й

ttщіі,Lііt`шііttt.   рс`'з.\.пі,і`t`ти   і`о.'іос`.\ґвшня.   І Ісіtеможцем   визнається   учасник  конкурсу.  за  якоі`о  члсш

;`О\'l  іСj.l`    |.}і,`l,і\:Ш  Н     (;  і.іі  і.І  l  |   іС   І   І>     10,Ц{)С`  і  |}     tt   }tІ)).

Г3tі   .\ґ\іоіш   і7івііоЇ    і\іш,і{ос'іі   го.ііосіі`   праіuт   виі>іш`j'п>поґ`о   г`оїіосу   на   засідаНні   комісі.і.   налС7і{и'іь

l  \),]Ul'>і   |\ОМіСЇ І'`   jU{JJUtІ   ОЗВ}ґ'|І}`'(.   С13О(.   ІlіUІelU".   '}іl'$|ІаЧelІ.`   В   йОГО  бІОJ1С'ГСНі  'ГаСМНОГО   І`ОЛОСУІ3аШЯ.

| (L  '`3  \1.`і`оіо  .\"!`оііш`ішя   іUt|іttі"{\ціЇ .  Uо,'і{шt>Ї   .\іщісUиі{ами  конкурсу  в  конкурсній  документаціЇ ,

і\о\tііt.`і;і   \іо.,і\o   Uіісі..\,іово  'шс`рга'і шя  ,іо  оі`!7e\іUL\  осіб.  с.уб.с`ктів  господарюванн;1,  органів  державпо.і.

Іlлaґш  тtt  n!)шIів  ,\Іі.`цс`|3ого  с:і\lоBІ1>І l.\ н:UIUя.  у   І`{1кому  вина,цку  дJlя  аналізу  уточненої  інформаці.і. 'і`а

іір\\j}`\іі{`іі)і,{і{tt'і`ііісjіeііі,і\'о,\tііс`і5і\іо`,і\`с`ііC`г>с`ркі\іиґ3асіііаніія.

ЦО     пeіjt.tріш     .\      '3{ісL,ґіtшііі      і\о\Zііс`іt,і     ґ$tіtҐіс`зUс`ч}Jс     вUесення     до     Нроекту     підсумкєtію.і.    табjінці

ВН'U|t`іlі`.іНі;і    ііЧtс`\іtj.,і\.Щі    і\tШі`Ґ.\'ііснttі  О    ізL'і`'5oіі\,'   С\іб+Кі`ііЗ   ОіііUО`HіОЇ    діЯЛЬПОСТі,   СКЛаде1ЮЇ    Ві/іПОВjдПО

ґJ`о  !іо,'і{і'гк.і  8.  іпt|іоі"сіціЇ   ііро  всЇ х  .\JIі€ісників.коі'U\.}Jрсу`  яі{оіо  володіє  комісія  до  перерви  у  засідапні.



1Іа    `іt`с    [іерс'іівн    }'    засіш`нпі    коміс`іЇ        І;іjіобсрізі,коЇ    сільськоЇ    ради    ОТГ   забезгіечує    зберігаші;і

і{ош\.\і!tшоЇ     іі`оі\.ументіці.і.    учtасUш`ів     і\'ош`.урсу    та     ііроекту     підсумковоЇ     таблиці     визначєніія

ііс`іteмttжіі>і   і`~ttіікурсііоі`о   віі\бор}'  с`уб.(`к'і`ів  оііііIоіі[іоЇ   діяльності.
'3a     |1с`'}.\'.ІU,'|:`'l`1l\1ІІ     ашLІі'3}'     }'ІочншоЇ      іU(|)ормаціЇ ,     що     надійІ1Іла    дО     коміСі.1.,     інфОрмація   .в

Lі,`і``.\  \іі\.tшіі\'і    га``5jіUці    іін.iUаііс`ііііjі    ш`рс\іожця    і\оUі\ґурсііого   ві,гібору   суб'сктів   оціночно.і.   діяльності

\їо.,і\\.   t`1\  ш   \'іоііііі`іііі.   І  ІLііс.\ш\оіt{і   'ш1.ііщ;і   іJ,і,і'!н{\чеішя   гісрсмо>кця   конкурсного   відбору   суб'єктіз

(`tЦіlі(t`U|ОЇ '    ~lіЯjП`ПОС|і     СКjl;`,lШ   UtС}l     ,IlіІ}І      І{0`ZІ\.UОl`О     Об`(.К.Та     оЦі1ІІ(И     ОІ{РеМО     і     ПідПИСУЄТЬСЯ     ГОJ1ОВОІО

ко[\іісіЇ    га   іі,ісііами   комісі.і.`   ііріZіс.\ґ'тіііNііі    ііа   з€`сі,ііаііііі.

l  L      1'еҐ3.\і'ЛlШ"       КОШ\.}'І1С.\'      О(|)О|1МJUОlОТІ.СЯ       ПІ?ОТОКОЛОМ.      ПРО'ГОКОЛ       |1ідГ1ИСУЄТІwЯ      УСіМа

іірііс\"і   ііі\ііі    ііа    ґ3aсLгіаііііі    ііjісііаі\,іі,і    і\о\,іісіЇ .

\Ґ.1ііt|]{jіjL\ііuііі]    ііі](t   іtс'}}'jіг,'іі`гі`[[   кUнкуі)су

L      ||jс`ш      ііг7оt3с,,`іeнііjі      і\UіU\ї\іtc..\           l;LмҐ>eіtізіш     сіjіьсі,ка     рада     ОТГ     письмоі3t>     іііформус

Іlqlс.і\|О.,І\l|іІ!    І\ОШ\\jtСУ    1l|1О    |7`,`З.\    lІ,Іі1ТІ,І     і\ҐОШ\}ІtСУ    іЗ    ЗаЗUі,`lІСlІH>|М    ЦіНИ    Та   СТРОКУ    ВИКОНаііПЯ    РОбіТ   '3

О 1  l і  І  1  І\1  І  .   t}   l`C1 І\0`ґК    і  І 1  І І І  11 Х   }" 1 с1С` |  l  IZI  І\і  1}    |\О І  І  К}'І)СУ    |  І РО   РСЗУJl  ЬТаТИ    КОІ  І КУРСУ   .

2..   ІнtІ>ог"щія   ііііо   рC`з\ґш,тaі`и   і\ошt.\'рс`.\'   (наймснуваііпя/іірізвище,   ім';і,   ііо   батькові   суб.сі\'і`а

оіііііоііUо.і.  ,,іі;ш,поґ.` гі`   H€``зі>.а  rоtТшт{і   оцішн`   ліс'і`а   ііровсj'іеішjі   оцінки,   вар'і`ість  та  строк   виконанпя

І1обіт  '3  оцііп\н)  ІІ}ґб,гіікує'п,с>1.\'  І3ІZl'}шlщшїі   ра,,ііоіо  спосіб  і`а  розміщується  на  офіційно1му  вебсаі. ` і
''1,   U  ,    Із   \1eІ,\.,.л\і    !  U  ,\ї,,  ,``  1.

.L  l`'\`о[U\ї\'ішш  ,'іоі\.\ \It.`іі і щіjL  ііч7e  іt't:ш`ш  U.\ Uк'гом  4  розjіілу  П  цього  Положення,  зберігасться

1'>       і)і.|()(іeРі'П.І\і}і    ``і    l!j\.`)і|\.іl`'і    Р1L'Іі    ()'|    1       U|`Оl`}U`О\І    U.7lТИ    РОКіВ.

(  `еКІ1С`'1`11Р    ljі`1|ОбeРіЗі,і\().і.   сі,гі  і,сі,і\()Ї    іі(`,rіі  і    ()l`І   `

mй
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