
 

Інформаційне повідомлення  

 

Літинська селищна рала оголошує конкурс на визначення виконавця послуги з 

виготовлення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності 

Літинської селищної ради на 2021 рік 

Рішенням конкурсної комісії (протокол  №1 від 11.06.2021 року ) встановлено: 

1.дату проведення конкурсу 02 липня 2021 року 

2.час проведення конкурсу 14
30

 година 

3.місце проведення конкурсу - приміщення Літинської селищної ради смт.Літин вулиця 

Соборна, 7, кабінет  секретаря Літинської селищної  ради 

4.визначити кінцевий термін подання документів – 01 липня 2021 року 10
00

 

   година; 

5.місцезнаходження комісії –  приміщення Літинської селищної ради смт.Літин вулиця Соборна, 7, 

кабінет  секретаря Літинської селищної ради, контактний телефон 0972188746. 

6. кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу та перелік документів  

       необхідних для подачі на участь в конкурсі: 

інформація про 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 – подається в друкованому вигляді довільної форми завірена 

печаткою учасника; 

інформація про наявність зауважень до практичної діяльності з оцінки майна учасника конкурсу та 

(або) оцінювача (оцінювачів), якого(их) він залучає до виконання робіт з оцінки, за останні 3 роки до 

дати проведення конкурсу – подається в друкованому вигляді довільної форми завірена печаткою 

учасника; 

інформація про наявність на дату проведення конкурсу невиконаних договорів про надання послуг 

щодо складання звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок – подається в друкованому 

вигляді довільної форми завірена печаткою учасника; 

інформація про наявність серед заявлених учасником конкурсу для надання послуг з оцінки 

експертів, які є членами саморегулівних організацій оцінювачів – подається в друкованому вигляді 

довільної форми завірена печаткою учасника; 

інформація про наявність фактів неналежного виконання учасником конкурсу умов договору 

(договорів) про надання послуг з оцінки майна та (або) відомостей щодо застосування до оцінювача(ів), 

якого(их) залучає учасник конкурсу, заходів дисциплінарного впливу – подається в друкованому вигляді 

довільної форми завірена печаткою учасника; 

інформація про звіти про експертну оцінку із визначення вартості аналогічних земельних ділянок, 

виконані учасниками конкурсу протягом останнього року – подається копія завірена печаткою учасника; 

інформація про висновки державної землевпорядної експертизи (рецензії) про виконані учасником 

конкурсу експертні роботи із зазначення вартості земельних ділянок – подається копія завірена 

печаткою учасника ; 

          пропозиція – запропонована учасником конкурсу вартість надання послуг щодо виготовлення 

звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки та термін виконання даної послуги подається в 

запечатаному конверті. 

          договір з переможцем конкурсу на виконання послуги з виготовлення       експертної грошової 

оцінки земельних ділянок  комунальної власності  Літинської    селищної ради на 2021 рік  укладається у 

відповідні строки на кожну окремо  визначену земельну ділянку після внесення покупцем авансу згідно  

вимог чинного законодавства. 

         договір з переможцем конкурсу на виконання послуги з виготовлення    експертної    

грошової оцінки земельних ділянок  комунальної власності     Літинської селищної   ради на 

2021 рік буде укладатися на   визначену земельну ділянку після внесення   покупцями авансу 

згідно   вимог чинного законодавства. 

заява на участь у конкурсі (додаток 1) 

      перелік земельних ділянок, що пропонуються до продажу у 2021 році (додаток 2 додасться) 


