
Інформація  
про проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 

проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення 

 
 Конкурсна комісія Сокальської районної державної адміністрації з 
відбору суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель та виконавців 
робіт із землеустрою з метою продажу земельних ділянок на території 
Сокальського району Львівської області, оголошує конкурс по відбору 
суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки 
земельних ділянок з метою їх подальшого продажу. 
 
Дата конкурсу –  23 лютого 2018 року 
Місце проведення конкурсу – Львівська обл. м. Сокаль, вул. Шептицького, 26  
Час проведення конкурсу – 11:00 
 
 Основні характеристики земельних ділянок, що підлягають експертній 
грошовій оцінці: 
 Земельні ділянки які розташовані на території Острівської сільської ради 
Сокалького району Львівської області, (за межами населеного пункту) 
вул.Центральна, 115. 
Функціональне використання – для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних, і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості  
Площею 0,3514 га кадастровий номер 4624884200:03:000:0067; 
Площею 1,2285 га кадастровий номер 4624884200:03:000:0068. 
Термін виконання робіт – 15 робочих днів. 
 
 Конкурс здійснюється відповідно до Положення про конкурсний відбір 
суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки 
земельних ділянок несільськогосподарського призначення, затвердженого 
розпорядженням голови Сокальської  районної державної адміністрації від           
31 жовтня 2017 року №464 (далі - Положення). 
Учасникам конкурсу необхідно подати конкурсну документацію, яка 
складається з конкурсної пропозиції та підтверджуючих документів. 
 
Для експертів:  
- копії установчих документів претендента (для юридичних осіб); 
- копію паспорта ( для претендента фізичної - особи); 
- нотаріально посвідчену копію ліцензії на провадження господарської 

діяльності щодо проведення землеоціночних робіт; 
- копія кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, які працюють у штатному 

складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту 
про експертну грошову оцінку земельної ділянки; 

- письмова згода на обробку персональних даних (для претендента 
фізичної – особи); 



- письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до 
проведення робіт з оцінки земель та підписання звіту, завірені їхніми 
особистими підписами (у разі залучення); 

- мінімальна вартість послуг суб’єкта оціночної діяльності щодо виконання 
експертної грошової оцінки земельних ділянок по відношенню до інших 
учасників Конкурсу; 

- мінімальний строк виконання робіт з оцінки земельної ділянки; 
- кількість звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що 

складені за попередні 24 місяці учасником конкурсу; 
- конкурсні пропозиції щодо вартості виконання робіт, а також строк 

виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки (подаються 
у запечатаному конверті). 

 Заяву з конкурсною документацією слід подавати у запечатаному 
конверті з позначкою «конкурсні пропозиції» до Сокальської районної 
державної адміністрації за адресою: 80000, Львівська області, м. Сокаль, вул. 
Шептицького, 26. Телефон для довідок 7-20-41. 
     Кінцевий термін подання заяв та документів учасникам конкурсу – за          
5 робочих днів до дати проведення Конкурсу. 
 
Останній день подачі заяв 15.02.2018 року до 17:45 год. 
  

 
 


