
ПРОЕКТ

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ 

______2021 року  № ___

Про затвердження протоколу 
засідання конкурсної комісії з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності для проведення незалежної  
оцінки комунального майна 
Збаразької міської ради             
№ 2 від 20.09.2021

      Відповідно до статті 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, Закону  України  “Про  оцінку  майна,  майнових  прав  та  професійну
оціночну  діяльність  в  Україні”,  Методики  оцінки  майна,  затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891 (із
змінами), Положення про конкурсний відбір  суб’єкта оціночної діяльності для
проведення  незалежної  оцінки  комунального  майна  Збаразької  міської
територіальної громади, затвердженого рішенням Збаразької міської ради від 19
липня  2021  року  №  VIII/9/4  “Про  конкурсний  відбір  суб’єкта  оціночної
діяльності”,  розглянувши  клопотання  управління  регіонального  розвитку
Збаразької міської ради від ______ №________, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:
1. Затвердити протокол засідання конкурсної комісії  з відбору суб’єктів

оціночної  діяльності  для  проведення  незалежної  оцінки  комунального  майна
Збаразької міської ради № 2 від 20 вересня 2021 року (додається). 

2.  Визнати  фізичну  особу-підприємця  Кравчук  Оксану  Олександрівну
переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки комунального майна Збаразької міської ради, а саме - об’єкта
нерухомого  майна  комунальної  власності - нежитлове  приміщення  першого
поверху адміністративної будівлі Збаразької міської ради, площею 64,5 кв.м. (в
тому  числі  11,8  кв.м  -  площа  спільного  користування),  місцезнаходження:
Тернопільська область, м. Збараж,                                               вул.   Б.
Хмельницького, 4.

3. Зобов’язати Збаразького міського голову укласти з фізичною особою-
підприємець  Кравчук  Оксаною  Олександрівною  договір  на  проведення



незалежної  оцінки  комунального  майна   - об’єкта  нерухомого  майна
комунальної  власності - нежитлове  приміщення  першого  поверху
адміністративної  будівлі  Збаразької  міської  ради,  площею 64,5  кв.м.  (в  тому
числі  11,8  кв.м  -  площа  спільного  користування),  місцезнаходження:
Тернопільська  область,  м.  Збараж,  вул.   Б.  Хмельницького,  4,  згідно
Додатку 3 до Положення про конкурсний відбір  суб’єкта оціночної діяльності
для  проведення  незалежної  оцінки  комунального  майна  Збаразької  міської
територіальної громади, затвердженого рішенням Збаразької міської ради від 19
липня  2021  року   №  VIII/9/4  “Про  конкурсний  відбір  суб’єкта  оціночної
діяльності”.

Збаразький міський голова                                        Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ


