Запрошуємо Вас взяти участь
у базовому навчальному курсі підготовки ліцитаторів з проведення земельних аукціонів
з 22.01.2018 р. по 26.01.2018 р. , з 12 лютого по 16 лютого 2018 р.., з 26
березня по 30 березня 2018 р., з 21 травня по 25 травня 2018 р., з 09 липня по 13 липня 2018 р.
Мета курсу:
ознайомити учасників з теоретичними основами та організацією роботи
ліцитатора з проведення земельних аукціонів;
надати практичні навички застосування положень нормативно-правових актів
у роботі ліцитатора.
Форма навчання передбачає лекційну частину, практичне заняття та складання іспиту.
Питання, які будуть розглянуті:
















Теоретичні засади та світовий досвід аукціонної діяльності
Нормативно-правова база проведення земельних торгів в Україні
Склад земель України та правовий режим земельних ділянок
Особливості користування земельними ділянками на праві оренди, суперфіцію, емфітевзису
Правовий статус організатора, виконавця та учасників земельних торгів
Організація добору земельних ділянок державної та комунальної власності та прав на них для
продажу на земельних торгах
Документація із землеустрою щодо формування земельних ділянок, порядок її складання та
вимоги до змісту та оформлення
Організація землеоціночних робіт при продажу на земельних торгах земельних ділянок та прав
на них
Визначення вартості земельних ділянок та прав на них
Державна реєстрація земельних ділянок та прав на них для продажу на земельних торгах
Порядок проведення земельних торгів та встановлення їх результатів
Організація роботи ліцитатора
Психологічні особливості та етика проведення земельних торгів
Практичний тренінг з проведення земельного аукціону

Навчальний курс орієнтовано на:
всіх бажаючих, хто має на меті отримати знання з проведення земельних
торгів;
фахівців з відчуження об’єктів державної власності та продажу майна в
процесі приватизації;
Після п’яти днів навчального курсу слухачі складають іспит та за умови успішного
складання отримують кваліфікаційне свідоцтво ліцитатора (аукціоніста) з проведення
земельних торгів.
Реєстрація учасників відбувається в перший день навчання з 09-00 до 09-30. Для реєстрації
необхідно мати з собою такі документи:
- копія паспорта (1-2 стор.);
- копія диплома про вищу освіту;
- копія платіжного доручення (за умови оплати безготівковим рахунком).
Вартість навчання – 3 800 грн. (без ПДВ), вартість складання іспиту 1000 грн. (без ПДВ)

У вартість навчання входить: витрати на організацію та проведення навчального
курсу, кава-паузи.
Наші реквізити:
Навчання відбудеться за адресою:
Розрахунковий рахунок № 2600701284516
м. Київ, Брест-Литовське шосе, 8а
в Укрексімбанку м. Києва
Міжнародний інститут бізнесу
МФО 322313, код ЄДРПОУ 19362125
Довідки та реєстрація за телефонами: (044) 585-00-40, +380 (67) 561 79 84 - Кіріна Тетяна
Гаврилівна
(веб-сайт: www.iib.com.ua)

