
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 74 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
20.02.2020               Мукачево     №1815 
 

___ 
Про затвердження Положення “Про конкурентний 

 відбір суб’єктів підприємницької діяльності: 
 з оціночної діяльності та розробки цільової  
 документації з відчуження майна комунальної 
 власності та набуття майнових прав” 
  

 У зв’язку із змінами в чинному законодавстві, та з розширенням 
формату відчуження та продажу прав оренди об’єктів комунальної власності 
відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні”, з метою удосконалення порядку 
залучення до відчуження майна Мукачівської міської об'єднаної територіальної 
громади суб’єктів оціночної діяльності на конкурентних засадах,  враховуючи 
рекомендації постійної депутатської комісії з питань комунальної власності та 
земельних відносин (протокол №67 від 17.02.2020 р.;  
18.02.2020 р.; 19.02.2020 р.),   керуючись п. 30 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59, ст. 60, 
Мукачівська міська рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Положення “Про конкурентний відбір суб’єктів 

підприємницької діяльності: з оціночної діяльності та розробки цільової 
документації з відчуження майна комунальної власності та набуття майнових 
прав” згідно додатку до цього рішення. 

2. Рішення 11 сесії Мукачівської міської ради 6-ого скликання від 
30.06.2011 р. № 247 "Про затвердження Положення “Про конкурентний відбір 
суб’єктів підприємницької діяльності: з оціночної діяльності та розробки 
цільової  документації з відчуження майна комунальної власності та набуття 
майнових прав” вважати таким, що втратило чинність. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
управління комунальної власності та архітектури Мукачівської міської ради 
Буднік В. та постійну депутатську комісію з питань комунальної власності та 
земельних відносин. 
 
 
Міський голова             А. БАЛОГА 
 

 
         



 
 

Додаток 1 
до рішення 74 сесії Мукачівської 
міської ради 6 скликання   
від 20.02.2020 р. № 1815 

        
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про конкурентний відбір суб’єктів підприємницької діяльності: 

з оціночної діяльності та розробки цільової документації 
з відчуження майна комунальної власності та набуття майнових прав 

 
 1. Положення про конкурентний відбір суб’єктів підприємницької 
діяльності: з оціночної діяльності та розробки цільової документації з 
відчуження майна комунальної власності та набуття майнових прав (надалі  - 
Положення) розроблене відповідно до Конституції України, Земельного, 
Господарського, Цивільного Кодексів України, Законів України „Про місцеве 
самоврядування в Україні", "Про оренду державного та комунального майна", 
"Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в 
Україні".  

З метою оперативного вирішення питань щодо: продажу майна 
комунальної власності Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади 
шляхом викупу через аукціон – земельних ділянок (прав оренди на них, 
вартість викупу та стартові ціни для аукціонного продажу), оренди майна 
комунальної власності, що впливає на забезпечення та стимулювання 
ефективності використання комунального майна (та земельного фонду), 
активізації підприємницької діяльності та наповнення міського бюджету, для 
удосконалення процедури залучення на конкурентних засадах суб'єктів 
оціночної діяльності, які отримали ліцензії на виконання оціночних робіт, на 
місцевому рівні необхідно визначити порядок здійснення конкурсного відбору 
суб'єктів оціночної діяльності, який би максимально задовольнив всі 
зацікавлені сторони.  

Це Положення визначає механізм конкурентного відбору шляхом 
конкурсу суб’єктів оціночної діяльності – виконавчим органом місцевого 
самоврядування – управлінням комунальної власності та архітектури 
Мукачівської міської ради, яке виступає замовником незалежної оцінки майна 
та цільової документації у випадках, визначених законодавством, з оцінки 
комунального майна Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади 
Мукачівської об'єднаної територіальної громади (нерухомого та земельних 
ділянок з метою відчуження шляхом викупу і аукціону, набуття суб’єктами 
підприємницької діяльності прав його користування (оренди, лізингу і т.п.)) та 
відбір суб’єктів на право проведення аукціонів з продажу земельних ділянок 
комунальної власності Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади  

 
 
 



 
 2. Визначення термінів: 
- суб’єкти оціночної діяльності та розробки цільової документації – 

фізичні або юридичні особи, які отримали сертифікат суб’єкта оціночної 
діяльності, відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав 
та професійну оціночну діяльність в Україні”, мають відповідні ліцензії на 
право виготовлення документації з відчуження майна, обстеження та 
бонітування ґрунтів, геодезичної, землевпорядної та іншої цільової 
документації для підготовки відчуження майна та набуття майнових прав, а 
також права проведення земельних торгів; 

- претендент - суб’єкт оціночної діяльності – який виявив бажання взяти 
участь в конкурсі та подав до конкурсної комісії необхідні документи, 
передбачені умовами конкурсу; 

- аукціон — форма проведення торгів, за якою лот продається Учаснику, що 
запропонував за нього найвищу ціну, зафіксовану у ході проведення торгів 
ліцитатором; 

- виконавець аукціону (Виконавець) — юридична особа, яка має ліцензію на 
проведення земельних торгів та уклала з Організатором аукціону договір на 
проведення продажу об’єкта торгів на аукціоні; 

- ліцитатор — фізична особа із спеціальною підготовкою, яка безпосередньо 
проводить аукціон; 

- організатор аукціону (Організатор) — орган місцевого самоврядування, 
який прийняв рішення про продаж земельної ділянки або права на неї на 
земельних торгах; 

- учасник конкурсу - суб’єкт оціночної діяльності, документи якого 
відповідають умовам конкурсу і якого допущено до участі у конкурсі;  

- конкурсна документація – конкурсна пропозиція та підтверджені 
документи; 

- конкурсна пропозиція – пропозиція учасника конкурсу щодо вартості 
виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням 
робіт і термін виконання робіт; 

- підтвердні документи – документи, які визначають юридичний статус 
претендента, а також містять інформацію про склад оцінювачів, їх 
практичний досвід та підтверджують право проведення робіт з оцінки 
майна. 

3. Конкурентний відбір суб’єктів оціночної діяльності здійснюється 
конкурсною комісією (додаток 3). 

4. Голова комісії здійснює повноваження по скликанню комісії та 
організації роботи комісії. У випадку його відсутності – обов’язки 
покладаються на заступника голови комісії. 

5. Секретар комісії – готує матеріали для розгляду на засіданні комісії, 
оформляє відповідний протокол, готує інформаційне повідомлення про 
оголошення та підсумки конкурсу по відбору експертів.  

6. Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність: 
- відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки, що має 

підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та 
свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими 



відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному 
реєстрі оцінювачів; 

- відповідні ліцензії, сертифікати, свідоцтва з земельних питань на право 
виготовлення геодезичної, землевпорядної, землеоціночної та розробки 
іншої цільової документації для підготовки відчуження майна комунальної 
власності та набуття майнових прав для продажу шляхом викупу, аукціону, 
здачі в оренду; 

- відповідні ліцензії на організацію та проведення земельних торгів 
(Виконавець, Ліцитатор); 

- досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна або 
проведення земельних торгів (резюме); 

- переліку оцінювачів та їх письмові згоди на виконання робіт, які будуть 
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку 
майна. 

7. Підготовка до проведення конкурсу: 
Інформація про проведення конкурсу має містити: 

-  дату, час і місце проведення конкурсу; 
- відомості про об’єкт оцінки; 
- кінцевий термін подання документів; 
- перелік підтвердних документів; 
- кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу; 
- місцезнаходження комісії, контактні телефони; 

Інформація публікується за 15 днів до оголошеної дати проведення 
конкурсу. 

 8. Претенденти надають конкурсну документацію: 
- заява на участь у конкурсі за формою (додатки 1,2); 
- копія установчих документів претендента; 
- копії кваліфікаційної документації оцінювачів, які працюють та будуть 

залучені до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку; у випадку 
залучення інших експертів до виконання робіт з оцінки майна та підписання 
звітів про оцінку майна - надати письмові згоди на виконання робіт; 

- відповідні ліцензії на організацію та проведення земельних торгів (на 
конкурс Виконавця, Ліцитатора); 

- письмові згоди оцінювачів, яких буде залучено претендентом до проведення 
робіт з оцінки землі, підписання звіту про оцінку землі, завірені їхніми 
особистими підписами;  

- копія сертифіката суб’єкта ліцензійної діяльності, виданого відповідними 
органами; 

- інформація про претендента (резюме): досвід роботи на ринку послуг. 
Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті і 

має містити пропозицію щодо вартості виконаних робіт (калькуляції витрат) 
пов’язаних з виконанням робіт і термін виконання робіт. 

Прийняття заяв на участь у конкурсі припиняється за 3 дні до початку 
конкурсу. 

9. Конкурсну документацію слід подавати конкурсній комісії через 
ЦНАП згідно оголошеної дати. У разі невідповідності конкурсної  



документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не 
допускається, про що його письмово повідомляє секретар комісії. 

10. Претендент вправі відкликати свою заяву до дати проведення 
конкурсу. 

11. Порядок проведення конкурсу: 
Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше п’яти її 

членів. Конкурс проводиться  за наявності не менш як двох учасників. 
У разі наявності одного учасника конкурсу комісія може прийняти 

рішення стосовно укладення з ним договору на проведення оцінки, про що 
зазначається у протоколі засідання комісії. У цьому випадку вартість 
виконання робіт за договором не може перевищувати звичайну (аналогічну) 
ціну, установлену для відповідної групи об’єктів оцінки. 

12. На засіданні комісія аналізує підтвердні документи претендентів та 
розглядає пропозиції кожного претендента. Конверти учасників конкурсу з 
конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії. 

Під час вибору переможця конкурсу враховуються: 
- кількість та кваліфікація оцінювачів, які перебувають у штатному складі 

учасника конкурсу, а також тих, що додатково ним залучаються для 
проведення оцінки майна; 

- досвід учасника конкурсу з оцінки подібного майна Мукачівської міської 
об'єднаної територіальної громади ; 

- запропонована учасником конкурсу вартість виконання робіт та дата здачі 
робіт; 

- кількість конкурсів, у яких учасник конкурсу брав участь, та кількість 
перемог у цих конкурсах; 

- кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення конкурсу 
підготовлені (готуються) претендентом на виконання договорів на 
проведення оцінки майна, укладених з управлінням комунальної власності 
та архітектури Мукачівської міської ради та з іншими замовниками за 
підсумками попередніх конкурсів; 

- наявність зауважень з боку членів комісії, управління комунальної власності 
до звітів про оцінку майна, виконаних претендентом, за результатами їх 
рецензування.  

13. Рішення комісії приймається шляхом голосування бюлетенем в 
письмовому виді, по критеріям конкурсу. 

Члени комісії повинні голосувати за кожного учасника конкурсу “за” чи 
“проти”. Учасник конкурсу, пропозиції якого найбільш повно відповідають 
умовам конкурсу, а також є оптимальними  з урахуванням якості виконуваних 
робіт з оцінки їх вартості, та який отримав найбільшу кількість голосів “за” 
присутніх на засіданні членів комісії, визнається його переможцем, якому 
надається право укладання договору з замовником.   

14. Результати конкурсу оформляються протоколом, який підписується 
головою комісії та секретарем (бюлетені голосування є невід'ємною частиною  
протоколу). 

15. Договір на проведення робіт з оцінки майна та майнових прав 
укладається не пізніше 15-денного терміну з дня проведення конкурсу. В 



договорі враховуються умови, запропоновані переможцем конкурсу та вказані 
в протокольному рішенні комісії. 

У разі відмови переможця конкурсу укласти договір у вказаний термін, 
договір укладається з претендентом, який запропонував найкращі, після 
переможця, умови. 

16. Інші питання, пов’язані з конкурсом та його результатами: 
16.1. Наслідки конкурсу (протокол) погоджуються заступником міського з 

майнових питань та затверджуються розпорядженням міського голови. 
16.2. Наслідки конкурентного відбору суб’єктів підприємницької діяльності: 

з оціночної діяльності та розробки цільової документації з відчуження майна 
комунальної власності та набуття майнових прав є підставою для укладання 
договору на виконання робіт з Замовником. 

16.3. Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі, конкурс 
вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає 
рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату. 

16.4. У триденний строк після проведення конкурсу комісія інформує 
переможців конкурсу про рішення комісії. 

17. Інформація про результати конкурентного відбору суб’єктів 
підприємницької діяльності публікується в засобах масової інформації.  

 
 

Секретар ради        І. МАНЯК  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          Додаток 2  
                                                  до Положення "Про конкурентний відбір                          
             суб'єктів підприємницької діяльності: з  

оціночної діяльності та розробки цільової 
документації з відчуження майна комунальної 
власності та набуття майнових прав".       
    
 

 Реєстраційний N _______               Конкурсній комісії  
 "___" _________ 200___ р.              
 (дата реєстрації заяви)   Мукачівської міської ради  
 

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

 
 

Заявник 
__________________________________________________________________  

(назва заявника)  
Керівник 

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

 
 Ідентифікаційний    код    заявника  за   ЄДРПОУ,  ідентифікаційний  
номер (для фізичної особи) _______________________________________  
 
 Місцезнаходження ________________________________________________  
  
 
-------------------    -------------------    ------------------- 
-------------------    -------------------    ------------------- 
     (телефон)             (телефакс)               (телекс)  
 
 Просимо   дозволити   взяти   участь  у  конкурсі  щодо відбору  
суб'єктів  оціночної  діяльності  на  право  проведення незалежної  
оцінки ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
(повна назва об'єкта) 

  
 Перелік документів, що додаються: 
1. __________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________ 
4. __________________________________________________________________ 
5. __________________________________________________________________ 
6. __________________________________________________________________ 
 
 "___" __________ 20__ р.                       __________________  
  (дата заповнення заяви)                        (підпис керівника) 



                                          Додаток 3  
                                                  до Положення "Про конкурентний відбір                          
             суб'єктів підприємницької діяльності: з  

оціночної діяльності та розробки цільової 
документації з відчуження майна комунальної 
власності та набуття майнових прав".       
    
 

 Реєстраційний N _______               Конкурсній комісії  
 "___" _________ 200___ р.              
 (дата реєстрації заяви)   Мукачівської міської ради  
 

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

на право проведення аукціону   
 

Заявник 
__________________________________________________________________  

(назва заявника)  
Керівник 

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

 Ідентифікаційний   код   заявника  за   ЄДРПОУ,  ідентифікаційний  
номер (для фізичної особи) _______________________________________  

 
 Місцезнаходження ________________________________________________  
  
-------------------    -------------------    ------------------- 
-------------------    -------------------    ------------------- 
     (телефон)             (телефакс)               (телекс)  
 
 Просимо   дозволити   взяти   участь  у  конкурсі щодо відбору  
суб'єктів підприємницької діяльності на  право  проведення аукціону з продажу 
майна комунальної власності Мукачівської міської об'єднаної територіальної 
громади  
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________  
(повна назва об'єкта) 
 Перелік документів, що додаються: 
1. __________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________ 
4. __________________________________________________________________ 
5. __________________________________________________________________ 
6. __________________________________________________________________ 
7. __________________________________________________________________ 
 
 "___" __________ 20__ р.                       __________________  
  (дата заповнення заяви)                        (підпис керівника) 

 
          


