
 
  

    КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 
    Дніпропетровська область 

 

   П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
 
Про конкурсний відбір 
суб’єктів оціночної діяльності  
для  оцінки  земельних  ділянок  
несільськогосподарського  при-  
значення, на яких розташовані 
об’єкти нерухомого майна 
 
 З метою визначення процедури  конкурсного відбору  суб’єктів оціночної 
діяльності для оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначен-
ня, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, відповідно до Земельного 
кодексу України, Законів України «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні», «Про оцінку земель», «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву», міська 
рада вирішила:  

1. Затвердити: 
1.1. Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для 

оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких роз-
ташовані об’єкти нерухомого майна (додаток 1). 

 
1.2. Зразок типового договору на проведення оцінки земельної ділянки не-

сільськогосподарського призначення, на якій розташовано об’єкт нерухомого 
майна (додаток 2). 

2. Управлінням  розвитку підприємництва, організаційно-протокольної 
роботи, відділам земельно-ринкових відносин,  інформатизації та якості викон-
кому міської ради (Рижкова І.О., Зеленська Л.І., Павловська Л.Г.,                     Бі-
логай О.Ю.),  редакції Криворізької міської комунальної газети “Червоний гір-
ник” (Штельмах В.В.), комунальному підприємству ТРК “Рудана” (Некрасова 
І.Ф.) забезпечити у 10-денний термін, згідно з регламентом, інформування насе-
лення міста у засобах масової інформації та на офіційній сторінці виконкому мі-
ської ради в мережі Інтернет у підрозділі “Регуляторна політика” розділу “Роз-
виток підприємництва” про зміст рішення та введення його до реєстру докумен-
тів виконкому міської ради. 

3. Відділу земельно-ринкових відносин виконкому міської ради забезпе-
чити виконання заходів щодо проведення базового, повторного та періодичного 
відстежень результативності дії цього рішення відповідно через шість місяців, 
один рік та раз на кожні наступні три роки. Звіт оприлюднити в Криворізькій 
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міській комунальній газеті “Червоний гірник” та на офіційній сторінці виконко-
му міськради в мережі Інтернет у терміни, визначені чинним законодавством. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань регулювання земельних відносин, планування та забудови міста 
(Іванов Ю.О.), координацію роботи – на заступника міського голови         
Темника Г. П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 1 до проекту 
рішення міської ради 

Положення  
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для оцінки земельних 

ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані 
об’єкти нерухомого майна 

 
1. Загальні положення 

 1.1. Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для 
оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких роз-
ташовані об’єкти нерухомого майна (надалі-Положення), визначає порядок кон-
курсного відбору суб’єктів оціночної діяльності - суб´єктів господарювання (на-
далі - суб´єкти  оціночної діяльності) для оцінки земельних ділянок несільсько-
господарського призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна. 
 
 1.2. У цьому Положенні наведено терміни, що вживаються у такому зна-
ченні: 

- суб'єкти оціночної діяльності - зареєстровані в установленому законо-
давством порядку суб'єкти господарювання, які здійснюють господарську дія-
льність, та у складі яких працює хоча б один оцінювач і які отримали сертифікат 
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суб'єкта оціночної діяльності (надалі – кваліфікаційні документи) відповідно до 
Законів України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну дія-
льність в Україні» та «Про оцінку земель»;  

- претендент - суб'єкт оціночної діяльності, який виявив бажання взяти 
участь у конкурсі та подав  необхідні документи, передбачені умовами конкурсу 
та опубліковані в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу;  

- учасник конкурсу - суб'єкт оціночної діяльності, документи якого відпо-
відають умовам конкурсу і якого допущено до участі у конкурсі;  

- конкурсна документація - конкурсна пропозиція та підтвердні докумен-
ти;  

- конкурсна пропозиція - пропозиція учасника конкурсу щодо вартості ви-
конання робіт з оцінки;  

- підтвердні документи - документи, які визначають юридичний статус 
претендента, а також містять інформацію про склад оцінювачів, які будуть без-
посередньо виконувати роботи з оцінки, їх практичний досвід та відповідні до-
кументи, що підтверджують право проведення робіт з оцінки майна, перелік 
яких визначено цим Положенням; 

- об’єкт експертної грошової оцінки – земельна ділянка або її частина з 
певним місцем розташування та визначеними щодо неї правами. 

 

1.3. Підставами для участі в конкурсі претендентів є обов’язкова наявність 
у них: 

- ліцензії Державного комітету України по земельних ресурсах; 
- свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів; 

 
 
 

- переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки зе-
мель та підписання звітів про оцінку земель; 

- кваліфікаційних документів оцінювачів, які будуть залучені до прове-
дення оцінки і підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділян-
ки. 

 
2. Підготовка до проведення конкурсу 

 
 2.1. На підставі рішення міської ради про проведення експертної грошової 
оцінки земельних ділянок відділ земельно-ринкових відносин виконкому міської 
ради не пізніше як за двадцять днів до оголошеної дати проведення конкурсу за-
безпечує опублікування в засобах масової інформації, згідно з регламентом, по-
відомлень про проведення конкурсу. 
 Повідомлення  має містити: 

- дату, час і місце проведення конкурсу; 
- відомості про земельні ділянки, які підлягають продажу; 
- кінцевий термін подання заяви та документів на участь у конкурсі; 
- термін виконання робіт по оцінці земельних ділянок (у календарних днях); 
- перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії; 
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- місцезнаходження комісії, контактні телефони; 
- іншу необхідну інформацію. 
 
2.2. Претенденти подають заяву та конкурсну документацію. Конкурсна 

пропозиція подається в запечатаному конверті. Підтвердні документи подають-
ся з описом  наявних. 

До підтвердних документів належать: 
- заява на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 1); 
- копія установчого документа претендента; 
- копія ліцензії Державного комітету України по земельних ресурсах; 
- копія свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів; 
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які будуть залучені до про-

ведення оцінки і підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ді-
лянки; 

- інформація  про претендента (документ,  який  містить відомості про пре-
тендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи 
оцінювачів із незалежної оцінки земельних ділянок, які будуть залучені ним до 
проведення оцінки і підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної 
ділянки). 

 
 
 
 
 
 

До підтвердних документів можуть додаватися рекомендації та висновки 
контролюючих органів та інших державних установ щодо практичної діяльності 
претендентів. 

Конкурсна пропозиція претендента має містити інформацію щодо пропоно-
ваної вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних із виконанням 
робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений у повідомленні 
про проведення конкурсу. 

 
2.3. Конкурсну документацію слід подавати не пізніше ніж за 4 робочих дні 

до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). У разі невідповідності, 
неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання,  претендент 
до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово протягом 3 робочих 
днів з дати отримання конкурсної документації, але не пізніше ніж за 3 робочі 
дні до оголошеної дати проведення конкурсу, повідомляє секретар комісії. 

Конкурсні документи претендентів, яких не допущено до участі у конкурсі, 
повертаються секретарем комісії за їх письмовою заявою після затвердження 
протоколу засідання комісії. 

 
2.4. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення 

конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії. 
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 Учасник несе відповідальність за достовірність поданої ним конкурсної  
документації. 

3. Порядок проведення конкурсу 
 

         3.1. Конкурсний відбір  суб'єктів оціночної діяльності здійснюється конку-
рсною комісією (надалі - комісія), яка утворюється виконкомом міської ради і 
затверджується його рішенням. 
 Конкурсна комісія утворюється у складі не менше 5 осіб.  
 Висновок комісії приймається більшістю голосів від кількісного складу 
комісії, оформляється протоколом, який підписують голова, секретар та всі при-
сутні члени комісії. 
 До компетенції комісії належить розгляд та вирішення питань, які стосу-
ються конкурсного відбору експертів. 
 
 3.2. Очолює комісію голова комісії. Голова комісії у межах наданих пов-
новажень:  

- скликає засідання комісії;  
- головує на засіданнях комісії;  
- видає розпорядження та доручення, обов'язкові для членів комісії. 

 
 
 
 
 
 

 
3.3. Секретар комісії:  

 

3.3.1 приймає від кожного претендента заяву та  конкурсну документацію 
і готує інформаційне повідомлення про претендента. 

У інформаційному повідомленні про кожного претендента зазначаються 
наявність у нього:  

- ліцензії на проведення  цього виду робіт; 
- свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів; 
- переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки зе-

мель та підписання звітів про оцінку земель; 
- кваліфікаційних документів оцінювачів, які будуть залучені до виконан-

ня робіт з оцінки земель та підписання звітів про оцінку земель; 
3.3.2 повідомляє претендента про недопущення його до участі у конкурсі у 

випадку порушень вимог цього Положення в частині відповідності, повноти та 
своєчасності подання конкурсної документації; 

3.3.3 готує матеріали для розгляду комісії; 
3.3.4 готує для розгляду конкурсною комісією інформацію щодо переліку 

претендентів, яких пропонується визнати учасниками конкурсу, а також стосов-
но претендентів, які не можуть бути допущені до участі у конкурсі;  

3.3.5 готує довідки для комісії про кожного претендента;  
3.3.6 оформлює протоколи засідань комісії; 
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3.3.7 здійснює контроль за виконанням доручень голови комісії.  
   
 3.4. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин 

її кількісного складу. Конкурс проводиться за наявності не менш як двох 
учасників. 

   
 3.5. На засіданні комісія аналізує підтвердні документи претендентів та 

розглядає інформаційне повідомлення про кожного претендента. Конверти 
учасників конкурсу з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні 
комісії. 

  
 3.6. Комісія визначає переможця конкурсу за найкращими пропозиціями, 

які  найбільш повно відповідають таким умовам: 
-  мінімальна вартість послуг суб'єкта оціночної діяльності щодо виконання 

оцінки земель; 
- відсутність зауважень державної експертизи щодо дотримання строків ви-

конання робіт з оцінки земель та отримання її позитивних висновків з раніше 
виконаних звітів; 
         
        

 
 
 
 

 
        - досвід роботи суб'єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які будуть за-
лучені до виконання робіт з оцінки земель у проведенні землеоціночних робіт; 

- наявність рекомендацій та висновків контролюючих органів та інших 
державних установ щодо практичної діяльності претендентів. 

 
У разі невідповідності документів вимогам чинного законодавства України, 

цього Положення, а також у разі подання експертом до комісії неповного пакета 
документів, комісія приймає протокольне рішення про відмову в розгляді заяви 
на участь у конкурсі. 

 
3.7. Конкурс здійснюється шляхом обов'язкового рейтингового 

голосування. 
 
3.8. Висновок комісії про визначення переможця приймається членами 

комісії, які голосують самостійно, шляхом оформлення листів голосування 
(додаток 2) окремо за кожним об’єктом експертної грошової оцінки, що нада-
ються секретарю комісії після закінчення засідання. 

Комісія визначає переможця за найкращими пропозиціями (критеріями 
оцінок)  відповідно до пункту 3.6. Положення. 
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За результатами підрахунків балів, отриманих за кожним з критеріїв,         
оформлюється підсумок (додаток 3) та визначається переможець конкурсу. 

 
3.9. За результатами голосування може бути не визначено переможця 

конкурсу. В такому випадку комісія може перенести прийняття рішення про 
визнання переможця конкурсу на наступне засідання та запропонувати всім 
учасникам конкурсу подати додаткові пропозиції щодо умов оплати робіт та 
відомості щодо досвіду з оцінки майна або призначити повторний конкурс. 

 
3.10. Висновок комісії оформляється протоколом.  

        Протокол комісії є підставою для оголошення переможця конкурсу та ук-
ладення договору на проведення оцінки земельної ділянки несільськогосподар-
ського призначення, на якій розташовано об’єкт нерухомого майна. 

 

4. Інші питання, пов’язанні з конкурсом, та його результати 
 

4.1. Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі, конкурс вважа-
ється таким, що не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає 
протокольне рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його да-
ту.  

Повторно конкурс може проводитись до остаточного визначення перемож-
ця, але не частіше ніж один раз на місяць. 

 
4.2. Протягом 3-х робочих днів після проведення конкурсу секретар комісії 

інформує переможців конкурсу про висновок комісії. 
 
4.3. Відділ земельно-ринкових відносин протягом 5-ти робочих днів з дати 

проведення конкурсу забезпечує опублікування інформації про результати кон-
курсу в засобах масової інформації. 

 
4.4. З переможцем конкурсу міська рада укладає договір на проведення 

оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення, на якій роз-
ташовано об’єкт нерухомого майна.  

4.5. У разі потреби у повторному проведенні оцінки об’єкта, оцінку якого 
було здійснено із залученням суб’єкта оціночної діяльності, відібраного на кон-
курсних засадах, або виявлення суб’єктом оціночної діяльності під час виконан-
ня робіт факту значного збільшення обсягу робіт з експертної оцінки земельної 
ділянки, не передбаченого у повідомленні про проведення конкурсу, комісія ро-
зглядає ці питання на своєму засіданні. 

У таких випадках комісією може бути прийнято протокольне рішення щодо 
оголошення повторного конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності або 
залучення суб’єкта оціночної діяльності, який вже здійснював зазначені роботи 
з оцінки земельної ділянки, та укладення з ним додаткового договору, на умо-
вах, запропонованих суб’єктом оціночної діяльності, у разі згоди комісії із за-
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пропонованими умовами. При прийнятті протокольного рішення у цьому разі 
комісія керується звичайною ціною послуг щодо подібних об’єктів оцінки на пі-
дставі узагальнення інформації щодо рівня цін на послуги за результатами кон-
курсного відбору суб’єктів оціночної діяльності. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 1 

       до Положення про конкурсний  
       відбір суб’єктів оціночної 

діяльності для оцінки земельних ділянок  
несільськогосподарського  
призначення, на яких розташовані  
об’єкти нерухомого майна 

 
Реєстраційний №_________ 
“_____”_________200_____р. 
(дата реєстрації заяви) 
 
 
 

З А Я В А 
 
Про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
 
Заявник 
____________________________________________________________________ 
(суб’єкт господарювання) 
 
Керівник 



 9

_____________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові; посада) 
 
Ідентифікаційний код заявника __________________________________________ 
 
Місцезнаходження 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору суб’єктів оціночної 
діяльності на право проведення незалежної оцінки 
___________________________________________________________________ 
 (повна назва об’єкта) 
 
“_____” ______________ 200__р.   ____________________________ 
(дата заповнення заяви)         

М.П.    _______________ 
(підпис керівника) 

 
 
 
 
 
 
 

Додаток 2 
       до Положення про конкурсний  
       відбір суб’єктів оціночної 

діяльності для оцінки земельних ділянок  
несільськогосподарського  
призначення, на яких розташовані  
об’єкти нерухомого майна 

 
ЛИСТ ГОЛОСУВАННЯ 

з визначення  ступеня  відповідності пропозицій претендентів умовам конкурсу 
щодо відбору суб’єктів оціночної діяльності для оцінки земельної ділянки не-
сільськогосподарського призначення площею ____кв.м, що знаходиться за адре-
сою м. Кривий Ріг, ___________________________________,   
                                                  (місцезнаходження) 
та на якій розташовані об’єкти нерухомого майна 
№
 
з
/
п 

Показник критерію оцінки 

Максималь-
на сума ба-
лів, якою 
оцінюється 
критерій 

Оцінка 
пропозиції 
учасника 

№1 

Оцінка 
пропозиції 
учасника 

№2 

Оцінка 
пропозиції 
учасника 

№3 

1 Мінімальна вартість послуг 
суб'єкта оціночної діяльності 
щодо виконання оцінки зе-

5    
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мель 

2 Відсутність зауважень держа-
вної експертизи щодо дотри-
мання строків виконання ро-
біт з оцінки земель та отри-
мання її позитивних виснов-
ків з раніше виконаних звітів 

5    

3 Досвід роботи суб'єкта оціно-
чної діяльності та оцінювачів, 
які будуть залучені до вико-
нання робіт з оцінки земель у 
проведенні землеоціночних 
робіт 

5    

4 Наявність рекомендацій та 
висновків контролюючих 
органів та інших державних 
установ щодо практичної 
діяльності претендентів 

5    

* Сума балів     
 

Підпис та П.І.Б. 
члена конкурсної комісії_______________________________________________ 
 
Секретар комісії______________________________________________________ 

Додаток 3 
       до Положення про конкурсний  
       відбір суб’єктів оціночної 

діяльності для оцінки земельних ділянок  
несільськогосподарського  
призначення, на яких розташовані  
об’єкти нерухомого майна 

 
ПІДСУМКИ 

голосування з визначення  ступеня  відповідності пропозицій претендентів умо-
вам конкурсу щодо відбору суб’єктів оціночної діяльності для оцінки земельної 
ділянки несільськогосподарського призначення площею ____кв.м, що знаходить-
ся за адресою м. Кривий Ріг, ___________________________________,   
                                                                   (місцезнаходження) 
та на якій розташовані об’єкти нерухомого майна 
№ 
з/п Показник критерію   оцінки 

Загальна оцінка 
пропозиції 
учасника №1 

Загальна оцінка 
пропозиції 
учасника №2 

Загальна оцінка 
пропозиції 
учасника №3 

1 2 3 4 5 
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1 Мінімальна вартість послуг 
суб'єкта оціночної діяльно-
сті щодо виконання оцінки 
земель 

   

2 Відсутність зауважень дер-
жавної експертизи щодо до-
тримання строків виконан-
ня робіт з оцінки земель та 
отримання її позитивних 
висновків з раніше викона-
них звітів  

   

3 Досвід роботи суб'єкта оці-
ночної діяльності та оціню-
вачів, які будуть залучені до 
виконання робіт з оцінки 
земель у проведенні земле-
оціночних робіт 

   

4 Наявність рекомендацій та 
висновків контролюючих 
органів та інших державних 
установ щодо практичної 
діяльності претендентів 

   

* Сума балів    

* Місця    

Голова комісії ___________________________________________________________________ 
Секретар комісії _________________________________________________________________ 

Додаток 2 до проекту 
рішення міської ради 

 
ТИПОВИЙ ДОГОВІР № ______ 

на проведення оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення, 
на якій розташовано об’єкт нерухомого майна 

 
м. Кривий Ріг        “___-“ __________ 200_ р. 
 

Криворізька міська рада (50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1) в особі 
____________________________________________________________________, 
який діє на підставі ___________________________________________________, 
іменована в подальшому Замовник, з однієї сторони, та 
_____________________________________________________________________ 

(назва суб’єкта оціночної діяльності) 
в особі директора _________________________, який діє на підставі Статуту 
іменований у подальшому Оцінювач, з другої сторони,  уклали цей договір про 
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наступне. 
 

1. Предмет договору 
1.1. Замовник доручає та сплачує, а Оцінювач бере на себе зобов'язання по 

визначенню експертної вартості земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення площею ________кв. м, що знаходиться за адресою м. Кривий Ріг, 
____________________ (далі - об'єкт оцінки), згідно з рішенням міської ради 
_____________ та протокольним рішенням комісії щодо проведення 
конкурсного відбору суб´єктів оціночної діяльності. 

Оцінювач подає звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки на 
державну експертизу відповідно до Закону України "Про державну експертизу 
землевпорядної документації" з метою отримання її позитивного висновку .  

1.1.1. Замовник надає Оцінювачу протягом 3-х робочих днів з моменту ук-
ладення договору заяву на проведення оцінки, в якій зазначаються назва, місце 
розташування, склад оцінюваного об'єкта та інші дані. 

1.2. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об'єкта оцінки. 
1.3.Вид вартості земельної ділянки: експертна грошова оцінка. 
1.4.Призначення оцінки: визначення ринкової вартості об'єкта оцінки для 

приватизації шляхом викупу. 
1.5.Дата оцінки “____” _______200_ р. 

 
2. Порядок і строки виконання робіт 

2.1.Оцінювач бере на себе виконання поетапно наступних робіт: 
2.1.1.Аналіз наданих Замовником за вимогою Оцінювача вихідних даних: 
- інвентаризаційної справи КП ДОР “Криворізьке бюро технічної інвента-

ризації”; 
 
 
 
 
 

- витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земель-
ної ділянки; 

- документів, що посвідчують право власності на об’єкт нерухомого май-
на; 

- свідоцтва про державну реєстрацію суб’єктів господарювання (якщо по-
купець земельної ділянки суб’єкт господарювання); 

- копії документа, що посвідчує особу; 
- документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою; 

 - експлікації земельних угідь згідно з формою 6-зем управління Держком-
зему у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області; 
 - висновку управління Держкомзему у місті Кривий Ріг Дніпропетровської 
області щодо вилучення (викупу) земельної ділянки; 
 - висновку управління містобудування і архітектури виконкому міськради 
щодо вилучення (викупу) земельної ділянки; 
 - висновку щодо обмеження, обтяження (сервітути) Криворізького відді-
лення Дніпропетровської регіональної філії  державного підприємства "Центр 
державного земельного кадастру". 
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2.1.2. Факт отримання документації, що вимагається, підтверджується ак-
том приймання-передачі вихідних даних або іншим письмово оформленим до-
кументом (розпискою, супровідним листом тощо). 

2.1.3. Огляд на місці елементів, що входять до складу об'єкта оцінки. 
2.1.4. Визначення вартості об'єкта оцінки відповідно до Порядку прове-

дення експертної грошової оцінки земельних ділянок. 
2.1.5. Узгодження отриманих результатів із Замовником. 
2.1.6. Складання висновку. 
2.2. Висновок надається у формі письмового звіту, складеного відповідно 

до Законів України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 
діяльність в Україні», «Про оцінку земель».  

2.3.Оцінювач розпочинає виконання робіт після підписання договору. За-
гальний термін виконання робіт складає 20 (двадцять) календарних днів, почи-
наючи з наступного дня після укладання цього договору без урахування терміну 
проходження землевпорядної експертизи та підписання акта приймання-
передачі. 

Звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки разом з позитивним 
висновком державної землевпорядної експертизи передається Оцінювачем За-
мовнику у дводенний строк з дати отримання експертизи. 

 
3.Вартість робіт і порядок розрахунків 

3.1. Загальна вартість робіт складає __________________ грн. 
(_________________________________________________________). 
 
Зміна ціни після укладення договору допускається лише за взаємною згодою 
сторін. 

 
 
 

 
3.2. Замовник сплачує повну вартість робіт згідно з п. 3.1. договору протя-

гом 3 (трьох) робочих днів з моменту підписання акта приймання-передачі ро-
біт. 
 

4.Порядок приймання і передачі робіт 
4.1. Після виконання Оцінювачем робіт, які визначені цим договором,  

Оцінювач передає Замовнику у термін, визначений п.2.3 договору, 3 екземпляри 
звіту українською мовою (включаючи додатки до нього), а також сторонами 
складається акт приймання-передачі робіт, за вимогою Замовника надає відпові-
ді на питання щодо результатів роботи. 

4.2. Замовник зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів після дати фа-
ктичної передачі звіту для ознайомлення прийняти роботу і підписати акт прий-
мання-передачі робіт. 
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5. Права та обов'язки сторін 
5.1. Оцінювач має право: 
5.1.1. Отримувати пояснення та додаткову інформацію, необхідну для 

проведення оцінки майна та складання звіту від Замовника та інших осіб відпо-
відно до вимог чинного законодавства України; 

5.1.2. Доступу до оцінюваної землі, документації та іншої інформації, яка 
є необхідною або має істотні значення для оцінки в межах повноважень, перед-
бачених чинним законодавством України. 

5.2. Оцінювач зобов'язаний: 
5.2.1. Виконати роботи з оцінки в строк, визначений цим договором; 
5.2.2. Надати Замовнику звіт з експертної грошової оцінки земельної діля-

нки разом із позитивним висновком державної експертизи. 
5.3. Замовник має право відмовитись від договору і вимагати відшкоду-

вання збитків за неналежне виконання Оцінювачем: 
5.3.1. Його умов у разі, якщо Оцінювач вчасно не приступає до виконання 

договору або після закінчення строку, встановленого ним, не надає Замовнику 
позитивного висновку державної експертизи; 

5.3.2. Умов договору або призначити йому відповідний строк для усунен-
ня недоліків у разі, якщо під час виконання Оцінювачем робіт, передбачених до-
говором, стане очевидним, що вони не будуть виконані належним чином в обу-
мовлений строк або Оцінювач не усунув недоліки у визначений строк. 

5.4. Замовник зобов'язаний надати можливість доступу до об'єкта оцінки 
фахівцям, що залучені Оцінювачем до проведення оцінки, та сприяти наданню 
всієї необхідної інформації про об'єкт оцінки, яка відповідно до чинного законо-
давства має знаходитися у власника або уповноваженої особи. 

 
 

 
 
 

5.5. Вся надана Замовником інформація про об'єкт оцінки, перевірка якої 
неможлива з об'єктивних причин або виходить за рамки компетенції Оцінювача, 
розглядається як достовірна і така, що не потребує додаткового аналізу.  

 
6. Відповідальність сторін 

 6.1.  У разі неналежного виконання Оцінювачем зобов’язань, у тому числі 
невиконання робіт у строки, передбачені договором, із Оцінювача стягується 
пеня в розмірі 0,1% від суми договору за кожен день прострочення. 
 6.2.  Спори між сторонами у зв’язку з виконанням або тлумаченням цього 
договору вирішуються у встановленому чинним законодавством порядку. 

6.3.  За недостовірність експертної грошової оцінки землі Оцінювач несе 
відповідальність згідно з чинним законодавством України. 

 
 

7. Інші умови 
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7.1.Оцінювач гарантує нерозголошення і конфіденційність інформації, що 
становить комерційну таємницю Замовника, отриманої в результаті проведення 
оцінки майна і використовуваної під час виконання  цього  роботи.  Зобов'язання  
щодо конфіденційності і невикористання, накладені цим договором на Оціню-
вача, не розповсюджуються на загальнодоступну інформацію, а також на інфо-
рмацію, яка стане відомою не з вини Оцінювача. 

7.2.Звіт про оцінку призначається виключно для використання Замовни-
ком з метою, визначеною в п.1.2. У всіх інших випадках, для будь-якого  відтво- 
рення, опублікування чи розповсюдження звіту або його частин потрібна пись-
мова згода зі сторони Оцінювача. Замовник гарантує нерозголошення інформа-
ції про методи роботи Оцінювача, вартість та умови робіт по цьому договору. 
Неприпустимим є будь-яке втручання третьої сторони у взаємовідносини сторін 
по зобов'язаннях цього договору. 

7.3.У випадку зняття Замовником заявки на виконання роботи по цьому 
договору після того, як Оцінювач приступив до роботи, Оцінювач призупиняє 
виконання роботи.  

7.4.Документи та інші інформаційні матеріали, надані Замовником та зіб-
рані Оцінювачем у процесі проведення оцінки, підлягають передачі Замовнику. 

7.5. За вимогою Замовника, Оцінювач передає Замовнику усі примірники 
звіту на всіх видах носіїв (відео-, аудіопродукція, інформація на електронних, 
друкованих та паперових носіях) та зобов’язується не розголошувати інформа-
цію стосовно виконання робіт з експертної грошової оцінки , яка є конфіденцій-
ною. 

7.6.Оцінювач не має права відтворювати, друкувати або розповсюджувати 
будь-яку інформацію щодо об'єкта оцінки без письмової згоди Замовника. 

 

7.7. Після приймання-передачі робіт сторони мають право знищити робочі 
матеріали та документи на всіх видах носіїв (відео-, аудіопродукція, інформація 
на електронних, друкованих та паперових носіях). 

 
 
 
 
 

8. Форс-мажорні обставини 
8.1. У разі виникнення незалежних від волі сторін обставин, що роблять 

неможливим виконання  сторонами умов цього договору, як то стихійне лихо, 
війна, прийняття законодавчих актів, що  перешкоджають виконанню цього до-
говору, сторони звільняються від відповідальності за цим договором на строк дії 
таких  обставин. Якщо форс-мажорні обставини тривають більше ніж шість мі-
сяців, то будь-яка сторона може припинити дію цього договору відповідно не-
виконаних на цей момент обов’язків. 

 

 
9. Термін дії договору та юридичні адреси сторін 

9.1. Цей договір складено у 2 (двох) примірниках, що мають однакову 
юридичну силу. 
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9.2. Цей договір вступає в силу з моменту підписання його сторонами та 
діє до моменту виконання робіт, що фіксується актом приймання-передачі робіт, 
але не пізніше ніж до 31 грудня поточного року (додаток). 

 
Юридичні адреси сторін 

 

Підписи сторін: 

 

Замовник      Оцінювач 
______________________________  ___________________________________ 

М.П.    ____________   М.П.    __________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
Додаток  
до типового договору на 
проведення оцінки 
земельної ділянки 
несільськогосподарського 
призначення, на якій роз-
ташовано об’єкт нерухо-
мого майна 

 
 

АКТ 
приймання - передачі виконаних робіт та наданих послуг 

 
м. Кривий Ріг       “___“ __________ 200_ р. 

 
Замовник 

  
Оцінювач 

Криворізька міська рада 
 

 
( назва юридичної особи )  ( назва юридичної особи ) 
р/р 37113002006683, ВДК у 

м. Кривому Розі, ЄДРПОУ 33874388, 
МФО 805012, 

УДКУ у Дніпропетровській обл., 

 

 
Свідоцтво про державну реєстрацію 
юридичної особи від 21.05.1997 № 1 
227 120 0000 004906 

  

Юридична адреса  Юридична адреса 
50101, Дніпропетровська обл.,   
м. Кривий Ріг , пл. Радянська,1   
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Оцінювач _____________________________________________________ в 
особі директора ________________________________, який діє на підставі Ста-
туту, з однієї сторони, представник замовника - Криворізька міська рада в особі 
_________________________, з другої сторони, склали цей акт про те, що оці-
нювач надав послуги з оцінки земельної ділянки за адресою ________________ 
згідно з умовами договору від _________  № ______ та у визначений термін. 
При підписанні цього акта замовнику передано 3 (три) екземпляри звіту        
№ _____ українською мовою, включаючи додатки до останнього. Цей акт свід-
чить про те, що по наданих послугах згідно з умовами договору від_________         
№ ____ претензій немає. Вартість послуг складає _________грн. 

Складений акт є підставою для кінцевих взаємних розрахунків. 
 

 
Підписи сторін: 

 
Замовник      Оцінювач 
______________________________  ___________________________________ 

М.П.    ____________   М.П.    __________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


