
ПРОЕКТ 
Парахоня О.Б. 

 
ТЕРНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СМІЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

РІШЕННЯ 

 

   04.2021         № 11 -   /VІІ 
 

 

Про утворення конкурсної комісії з відбору  

виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та  

земельних торгів на конкурентних засадах 

 

Відповідно до п. 34 ч. 1 ст. 26, п. 3 ч. 4 ст. 42, ч. 1 ст. 59 Закону 

України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в 

Україні", п.п. "а", "д" ч. 1 ст. 12, ст. 135, ст. 136 Земельного кодексу України 

від 25.10.2001 № 2768-ІІІ, ст. 2 Закону України від 11.01.2001 № 2210-III 

"Про захист економічної конкуренції" з метою прозорого механізму 

визначення суб'єктів –виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель, 

земельних торгів, враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради 

з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони природи та 

екології, сільська рада вирішила: 

1. Утворити конкурсну комісію з відбору виконавців робіт із 

землеустрою, оцінки земель та земельних торгів на конкурентних засадах. 

2. Затвердити склад конкурсної комісії з відбору виконавців робіт із 

землеустрою, оцінки земель та земельних торгів на конкурентних засадах 

(Додаток 1).  

3. Затвердити Положення про конкурсну комісію з відбору виконавців 

робіт із землеустрою, оцінки земель та земельних торгів на конкурентних 

засадах  (Додаток 2). 

4. Затвердити перелік земельних ділянок для продажу права оренди на 

земельних торгах (Додаток 3). 

5. Організацію виконання рішення покласти на заступника сільського 

голови, відділ містобудування, архітектури, комунальної власності, 

земельних відносин та житлово-комунального господарства. 

6. Рішення Тернівської сільської ради від 27.02.2020 № 18 - 2 / VІІ 

"Про утворення конкурсної комісії з відбору виконавців робіт із 

землеустрою, оцінки земель та земельних торгів на конкурентних засадах" 

вважати таким, що втратило чинність. 



7. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря сільської 

ради, постійну комісію сільської ради з питань будівництва, архітектури, 

земельних відносин, охорони природи та екології.  
 
 

Сільський голова                                                                             Ю.І. КРИВДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О Г О Д Ж Е НО 

 
 

Секретар сільської ради                                                              Т.А. ПОЛІЩУК 

       _________      _________ 2021 

 

Заступник голови постійної комісії з питань  

будівництва, архітектури, земельних відносин, 

охорони природи та екології                                                      І.В. ПЕТРЕНКО 

       _________      _________ 2021 

 

Головний спеціаліст - юрист відділу 

юридично-кадрового забезпечення                                             С.В. АТОПКІН 

       _________      _________ 2021 

 

Начальник відділу містобудування, архітектури, 

комунальної власності, земельних відносин 

та житлово-комунального господарства                                 О.Б. ПАРАХОНЯ 

       _________      _________ 2021 

 

Парахоня О.Б. 

Тел._________ 

 

 



Додаток 1  

до рішення сільської ради               

від     13.04.2021  № 11-  

 

 

 

 

Склад  

конкурсної комісії з відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель 

та земельних торгів на конкурентних засадах 

 

 

КРИВДА Ю.І. голова комісії – сільський голова 

ПАРАХОНЯ О.Б. секретар комісії, начальник відділу 

містобудування, архітектури, комунальної 

власності, земельних відносин та житлово-

комунального господарства 

Члени комісії:  

 

ОДОРОДЬКО В.І. головний спеціаліст – економіст 

 

АТОПКІН С.В. головний спеціаліст – юрист 

 

ОСАДЧА Ю.П. начальник фінансово - економічного відділу 

 

ВАСЮРА В.Г. депутат сільської ради, за згодою 

 

 

 

 
 

Секретар сільської ради                                                          Т.А. ПОЛІЩУК 

 

 

 

 

 



Додаток 2  

до рішення сільської ради               

від 13.04.2021 № 11- / 

 

 

Положення  

про конкурсну комісію з відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки 

земель та земельних торгів на конкурентних засадах  

 

1. Загальні положення 

1.1. Положення встановлює процедуру конкурсного відбору виконавця 

робіт із землеустрою, оцінки земель, земельних торгів з продажу земельних 

ділянок комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, 

емфітевзису) (далі - конкурс). 

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях: 

виконавець робіт із землеустрою, оцінки земель, виконавці земельних 

торгів (далі - виконавці) - суб’єкт господарювання, який уклав з органом 

місцевого самоврядування договір про виконання робіт; 

конкурсна комісія – тимчасово діючий орган, створений для 

ознайомлення з конкурсною документацією претендентів та учасників з 

метою визначення виконавця робіт із землеустрою, оцінки земель та 

виконавця земельних торгів з продажу земельних ділянок або прав на них; 

конкурсна документація - конкурсна пропозиція та підтвердні 

документи, передбачені умовами конкурсу, що подаються до конкурсної 

комісії; 

конкурсна пропозиція - пропозиція учасника конкурсу щодо вартості та 

строку надання послуг з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки 

земель  та/або проведення земельних торгів; 

підтвердні документи - документи, які визначають правовий статус 

претендента, підтверджують його право на виконання послуг з виконання 

робіт із землеустрою, та/або оцінки земель, та/або проведення земельних 

торгів, а також документи, що підтверджують відповідність конкурсної 

пропозиції умовам конкурсу; 

претендент - суб’єкт господарювання, який подав до конкурсної комісії 

необхідну документацію, передбачену умовами конкурсу; 

умови конкурсу - обов’язковий для претендентів перелік вимог, які 

необхідно виконати для участі у конкурсі; 

учасник конкурсу - претендент, підтвердні документи якого 

відповідають умовам конкурсу і якого допущено до участі в конкурсі. 

1.3. Конкурс виконавців здійснюється конкурсною комісією (далі - 

комісія), утвореною рішенням сільської ради. 

1.4. Основними завданнями та функціями комісії є: 

- визначення умов проведення конкурсу; 



- визначення строку проведення конкурсу; 

- забезпечення опублікування інформації про проведення конкурсу; 

- розгляд поданих претендентом підтвердних документів з метою 

з’ясування їх відповідності вимогам цього Положення, повноти та 

своєчасності подання; 

- визначення учасників конкурсу; 

- розгляд конкурсних пропозицій; 

- визначення переможців конкурсу; 

- визнання конкурсу таким, що не відбувся; 

- складання протоколів про результати проведення конкурсу. 

1.5. Очолює комісію голова. 

Голова комісії у межах наданих повноважень: 

- скликає засідання комісії; 

- головує на засіданнях комісії; 

- організовує підготовку до розгляду матеріалів, передбачених цим 

Положенням; 

- підписує протокол комісії. 

1.6. Секретар комісії: 

- готує матеріали для розгляду на засіданні комісії; 

- забезпечує виконання доручень голови комісії; 

- оформляє протоколи засідань комісії. 

- за дорученням голови комісії (у разі порушення вимог цього 

Положення в частині відповідності, повноти та своєчасності подання 

конкурсної документації) письмово повідомляє претендента про 

недопущення його до участі в конкурсі із зазначенням обґрунтованих підстав 

відмови; 

1.7. На період відсутності голови та/або секретаря комісії (через 

хворобу, у разі відпустки тощо) їх повноваження покладаються на одного з 

членів комісії шляхом голосування. 

1.8. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох 

третин її кількісного складу.  

2. Підготовка до проведення конкурсу 
2.1. Після прийняття сільською радою рішення: 

  

- про розроблення експертної грошової оцінки землі;  

- про  розробку документації із землеустрою;  

- про продаж земельних ділянок комунальної власності або прав на них 

на земельних торгах;  

- про включення до переліку земельних ділянок, право оренди яких 

пропонується для продажу на земельних торгах у формі аукціону  

 

голова комісії скликає засідання комісії, на якому обговорюється та 

готується інформація про проведення конкурсу, а саме:  



- мета проведення робіт; 

- дані про земельні ділянки: місце розташування, орієнтовний розмір, 

цільове призначення; 

- умови конкурсу; 

- перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору 

виконавців; 

- строк подання конкурсної документації; 

- поштову адресу, за якою подаються документи; 

- дату, час і місце проведення конкурсу; 

- відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони, 

відповідальну особу.  

В триденний термін з дати проведення комісії секретар комісії готує та 

забезпечує публікацію на офіційному веб-сайті ради оголошення та 

інформацію про проведення конкурсу.  

2.2. Конкурсна документація подається претендентами в запечатаному 

конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс 

з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою" або "На 

конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт з оцінки земель" або 

"На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів" із 

зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу. 

У конверті мають міститися підтвердні документи. Для претендента на 

виконання послуг з виконання робіт із землеустрою або оцінки земель у 

конверті крім підтвердних документів має міститись окремий запечатаний 

конверт з конкурсною пропозицією. 

До підтвердних документів належать: 

- заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання 

робіт із землеустрою, та/або оцінки земель, та/або проведення земельних 

торгів; 

- копії виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для претендента 

- фізичної особи - підприємця); 

- згода на обробку персональних даних  (для претендента - фізичної 

особи - підприємця); 

- копії установчих документів претендента (статут, положення) та 

виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань, довідки про присвоєння йому 

ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ, наказу про призначення керівника 

(для претендента - юридичної особи); 

- копія(ї) ліцензії(й) (у випадку необхідності); 

- копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде 

залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову 

оцінку земельної ділянки (для претендента на виконання послуг з виконання 

робіт з оцінки земель); 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1655-12/print#n119
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1655-12/print#n119
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1655-12/print#n119
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1655-12/print#n122


- копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде 

залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних 

торгів (для претендента на проведення земельних торгів); 

- проект завдання на виконання послуг з виконання робіт (для 

претендента на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою або 

оцінки земель), у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із 

землеустрою або з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент; 

перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та 

перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами 

виконаних робіт, тощо). 

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті 

і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням 

податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням 

робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не 

визначений в інформації про проведення конкурсу, кількість виконаних 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розроблені за 

попередні 6 місяців учасником конкурсу (для претендента на проведення 

послуг з виконання робіт із землеустрою); кількість виконаних звітів про 

експертну грошову оцінку земельних ділянок, що складені за попередні 6 

місяців учасником конкурсу (у разі обрання виконавця послуг з виконання 

робіт з оцінки земель); інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, 

ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною (для претендента на 

проведення земельних торгів). 

Приймання конкурсної документації припиняється за 3 робочих дні до 

дати проведення конкурсу. 

Конкурсна документація подається особисто претендентом або 

надсилається поштою на адресу Тернівської сільської ради.  

Секретар комісії розпечатує конверти з конкурсною документацією в 

день їх надходження, перевіряє наявність всіх підтвердних документів 

(зазначених у п. 2.2. цього Положення) та готує порядок денний засідання 

комісії. 

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються 

секретарем на засіданні комісії під час проведення конкурсу в порядку їх 

надходження. 

3. Порядок проведення конкурсу  
Проведення конкурсу відбувається у день, час та у місці зазначених у 

інформації про проведення конкурсу. Голова комісії зачитує порядок денний 

та доручає секретареві ознайомити присутніх з поданою претендентами 

конкурсною документацією, після чого пропонує присутнім затвердити 

список учасників допущених до конкурсу. 

До участі у конкурсі допускаються претенденти, конкурсна 

документація яких відповідає вимогам Положення. 



У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів 

вимогам Положення, несвоєчасності їх подання претендент до участі у 

конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє секретар комісії 

із зазначенням підстав відмови в п'ятиденний строк з дати проведення 

конкурсу. 

За наявності одного учасника конкурсу комісія приймає рішення щодо 

проведення повторного конкурсу та призначає дату його проведення, у строк 

не пізніше десяти календарних днів з моменту публікації оголошення (про 

проведення повторного конкурсу). Якщо на участь у повторному конкурсі 

надійде заява тільки від претендента, який подавав свою конкурсну 

пропозицію на попередньому конкурсі, комісія приймає рішення про 

укладення з ним договору на виконання послуг з виконання робіт із 

землеустрою, та/або оцінки земель, або на проведення земельних торгів (при 

цьому претендент не може внести нову пропозицію та зобов’язаний 

підтвердити чинність попередньої пропозиції). 

Після затвердження списку учасників конкурсу, голова комісії доручає 

секретарю розпечатати конверти претендентів з конкурсною пропозицією та 

зачитати пропозиції учасників конкурсу. 

3.1. Під час обрання переможця із числа учасників конкурсу з відбору 

виконавців торгів враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції 

кожного з учасників за такими критеріями: 

3 бали - найбільша кількість проданих лотів та ціна їх продажу 

порівняно зі стартовою ціною; 

2 бали - друга за найбільшою кількістю проданих лотів та ціни їх 

продажу порівняно зі стартовою ціною; 

1 бал – інші. 

3.2. При обранні переможця із числа учасників конкурсу з відбору 

виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель 

враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з 

учасників за такими критеріями: 

- запропонована учасником конкурсу вартість послуг (робіт): 

15 балів - найменша пропозиція; 

12 балів - друга за найменшою пропозиція; 

9 балів - третя за найменшою пропозиція; 

6 балів - інші пропозиції; 

запропонований учасником конкурсу строк виконання послуг (робіт): 

5 балів - найменша пропозиція; 

4 бали - друга за найменшою пропозиція; 

3 бали - інші пропозиції; 

- кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок, що розроблені за попередні 6 місяців учасником конкурсу (для 

претендента на проведення послуг з виконання робіт із землеустрою): 



3 бали - найбільша кількість проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок; 

2 бали - друга за найбільшою кількістю проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок; 

1 бал - інші; 

- кількість звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, 

що складені за попередні 6 місяці учасником конкурсу (у разі обрання 

виконавця послуг з виконання робіт з оцінки земель): 

3 бали - найбільша кількість звітів про експертну грошову оцінку 

земельних ділянок; 

2 бали - друга за найбільшою кількістю звітів про експертну грошову 

оцінку земельних ділянок; 

1 бал - інші. 

3.3. Рішення комісії про обрання переможця приймається шляхом 

визначення учасника, пропозиція якого за підрахунком набрала найбільшу 

кількість балів, простим голосування. 

Секретар комісії на засіданні комісії заповнює відомість підсумків 

оцінки конкурсних пропозицій щодо відбору виконавців згідно з додатком 2 

до цього Положення.  

Відомість підсумків оцінки конкурсних пропозицій щодо відбору 

виконавців підписує голова комісії, секретар та усі присутні на засіданні 

члени комісії. 

3.4. Результати конкурсу оформлюються протоколом, який підписує 

голова комісії. Відомість підсумків оцінки конкурсних пропозицій щодо 

відбору виконавців додається до протоколу.  

3.5. У триденний строк після підписання протоколу секретар комісії 

письмово інформує переможця конкурсу та інших учасників про результати 

конкурсу та організовує публікацію оголошення про результати конкурсу на 

офіційному веб-сайті ради. 

3.6. За результатами конкурсу організатор не пізніше ніж протягом 15 

днів після проведення конкурсу укладає з переможцем конкурсу договір на 

надання послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель або на 

проведення земельних торгів. 

 
 

Секретар сільської ради                                                              Т.А. ПОЛІЩУК 
 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1655-12/print#n128
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1655-12/print#n128


Додаток 1 

до Положення про конкурсну комісію з 

відбору виконавців робіт із 

землеустрою, оцінки земель та 

земельних торгів на конкурентних 

засадах 

 

 

Конкурсна комісія 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

 

 

 

 

ВІДОМІСТЬ  

підсумків оцінки конкурсних пропозицій щодо відбору виконавця 

земельних торгів 

 

 

№ з/п Учасник конкурсу Кількість набраних балів 

   

   

   

   

 

 

 

 

Голова комісії ______________ 

(підпис) 

__________________ 

(ініціали, прізвище) 

Секретар комісії ______________ 

(підпис) 

__________________ 

(ініціали, прізвище) 

Члени комісії ______________ 

(підпис) 

__________________ 

(ініціали, прізвище) 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                              Т.А. ПОЛІЩУК 

 



Додаток 2 

до Положення про конкурсну 

комісію з відбору виконавців робіт із 

землеустрою, оцінки земель та 

земельних торгів на конкурентних 

засадах 

 

 

 

До конкурсної комісії  

Тернівської сільської ради 

____________________ 
   (місцезнаходження комісії) 

 

 

ЗАЯВА 

про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із 

землеустрою, оцінки земель, виконавця земельних торгів 

(непотрібне закреслити) 

 

Претендент_______________________________________________________ 
(найменування юридичної особи/прізвище, ім'я та по  

батькові фізичної особи-підприємця) 

 

Керівник__________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові, посада) 

 

_____________________________________________________________________________

___ 

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової 

служби і мають відмітку у паспорті) 

 

Місцезнаходження________________________________________________________ 

 

Телефон_________________                                                     Е-mail_________________ 

 

Прошу допустити до участі в конкурсі щодо відбору виконавця: 

_________________________________________________________________ 
(послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель, виконавця земельних торгів) 

 

___________________                                                   _________________ 
Дата                                                                                               підпис 

 

Секретар сільської ради                                                               Т.А. ПОЛІЩУК 



Додаток 3  

до рішення сільської ради  

від 13.04.2021 № 11- /  

 

Перелік 

земельних ділянок, право оренди яких пропонується до продажу 

на земельних торгах 

 
№ 

з/п 

Кадастровий номер ділянки Площа, га Актуальна категорія, цільове призначення, угіддя, НГО Користувач 

Малосмілянський старостинський округ 

1 7123784500:02:002:0003 1,0350 Землі запасу, угіддя рілля Вільна 

2 7123784500:02:002:0004 0,9372 Землі запасу, сіножаті Вільна, 

3 7123784500:02:002:0009 5,2258 Землі запасу, угіддя сіножаті, чагарник Вільна 

4 7123784500:02:002:0010 1,6159 Землі запасу, угіддя рілля Вільна 

Пастирський старостинський округ 

5 7123786000:02:001:0502 14.4971 Землі запасу, угіддя пасовища 14,0 га, яри 

0,4971 га, НГО 50593,44 грн. 

Вільна 

6 7123786000:02:001:0511 11,6348 Землі запасу, угіддя пасовища 6,3127 га, 

сіножаті 5,3221 га 

Вільна 

7 7123786000:02:002:0816 2,5603 Землі запасу, угіддя  сіножаті  Вільна 

8 7123786000:02:002:0809 1,1481 Землі запасу, угіддя  сіножаті 1,1418 га, НГО 

5320,99 грн. 

Вільна 

9 7123786000:02:002:0712 0,5935 Для ведення ОСГ, угіддя рілля, НГО 7673,33 

грн. 

Вільна 

10  3,91 Землі КСП Вільна 

11  1,92 Землі КСП Вільна 

   ставок  

     

Попівський старостинський округ 

12 7123787000:02:001:0004 11,2629 Землі запасу, площа угідь рілля - 9,2387 га, 

сіножаті - 2,0242 га 

Вільна 

13 7123787000:02:001:0010 4,3414 Землі запасу, угіддя пасовища, НГО 21680,77 

грн. 

Вільна 

14 7123787000:02:001:0011 2,4601 Землі запасу, угіддя пасовища Вільна 

15 7123787000:02:001:0007 0,1617 Землі запасу, угіддя рілля, НГО - 2231,46 грн. Вільна 

16 7123787000:02:001:0013 0,2963 Землі запасу, рілля, НГО – 9638,60 грн. Вільна 

17 7123787000:02:000:0857 3,5372 Землі резервного фонду, рілля, НГО - 

122202.02 грн. 

Вільна 

18 7123787000:02:000:0856 0,5551 Землі резервного фонду, рілля, НГО - 

19486.84 грн. 

Вільна 

Сердюківський старостинський округ 

19 7123788000:02:002:0304 1,8064 Землі запасу, угіддя рілля Вільна 

20 7123788000:02:001:0351 7,7820 Землі запасу, угіддя пасовища Вільна 

21 7123788000:02:001:0388 1.8225 Землі резервного фонду, угіддя рілля Вільна 

22 7123788000:02:001:0324 0,3508 01.02 Для ведення фермерського 

господарства, угіддя рілля  

Вільна 



За межами с. Тернівка 

23 7123789200:02:001:0258 2,1878 Землі резервного фонду, сіножаті Вільна 

24 7123789200:02:001:0257 1,1686 Землі резервного фонду, сіножаті Вільна 

25 
7123789200:02:001:0259 3,3004 

Землі резервного фонду, угіддя багаторічні 

насадження 

Вільна 

26 7123789200:02:001:0256 0,2187 Землі резервного фонду, угіддя рілля Вільна 

27 7123789200:02:002:0463 0,1629 Землі запасу, угіддя рілля Вільна 

28 - 0,7860 Землі КСП, угіддя рілля Вільна 

29 - 1,1260 Землі КСП, угіддя, господарський двір Вільна 

 

 

Секретар сільської ради                                                                  Т.А. ПОЛІЩУК 


