
ПРОТОКОЛ № 4
засідання конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності для

проведення незалежної  оцінки комунального майна 
Збаразької міської ради             

04 листопада 2021 року                                                                               м. Збараж

Початок засідання  о 12.00 год
Закінчення засідання о 13.00 год

Присутні: 
Голова комісії - заступник голови міської ради з питань діяльності виконавчих
органів ради, Синчишин Андрій Дмитрович
Секретар  комісії –  головний  спеціаліст  відділу  житлово-комунального
господарства  та  управління  комунальним  майном  управління  регіонального
розвитку міської ради, Кирик Наталія Михайлівна
Члени  комісії: Берекета  Галина  Володимирівна,  Дмитришин  Ольга
Олександрівна,  Мартиненко  Ольга  Миколаївна,  Мшанецька  Світлана
Зіновіївна,  Присяжнюк  Олександр  Анатолійович,  Флінта  Володимир
Вікторович, 

Відсутні: Синчишин Василь Дмитрович, Шепіль Віталій Сергійович.

Відкрив   засідання  конкурсної  комісії  з  відбору  суб’єктів  оціночної
діяльності для проведення незалежної  оцінки комунального майна Збаразької
міської  ради (далі  –  конкурсна  комісія)  голова комісії  Синчишин А.Д.,  який
повідомив,  що  відповідно  до  Положення  про  конкурсний  відбір  суб’єкта
оціночної  діяльності  для проведення  незалежної  оцінки комунального майна
Збаразької міської територіальної громади (далі – Положення), затвердженого
рішенням  Збаразької  міської  ради  від  19  липня  2021  року  №  VIII/9/4  “ПроПро
конкурсний  відбір  суб’єкта  оціночної  діяльності”,  засідання  комісії
проводиться у  разі  присутності  не  менше  половини  її  кількісного  складу.
Сьогодні на засіданні присутні вісім з десяти членів комісії з відбору суб’єктів
оціночної діяльності  для проведення незалежної  оцінки комунального майна
Збаразької міської ради, тобто засідання комісії є правочинним.

Порядок денний:

1. Про прийняття  рішення про перенесення  оголошеного  конкурсу та
визначення часу та дати його проведення за  клопотанням  управління освіти,
молоді  та  спорту  Збаразької  міської  ради  від  31.08.2021  №  827/01-06  та
клопотання  управління  регіонального  розвитку  Збаразької  міської  ради  від
23.10.2021 № 233/01-05.

 1. СЛУХАЛИ:  голову  конкурсної  комісії  Синчишина  А.Д.,  який
повідомив, що за клопотанням  управління освіти, молоді та спорту Збаразької
міської  ради  від  31.08.2021  №  827/01-06  та  клопотанням  управління
регіонального  розвитку  Збаразької  міської  ради  від  23.10.2021  №  233/01-05,
конкурсною  комісією  27  жовтня  2021  року  було  прийнято  рішення  про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення



незалежної оцінки майна (далі – конкурс), з метою необхідності визначення їх
ринкової оціночної вартості, щодо наступних об’єктів нерухомості:

1.  окреме  індивідуально  визначене  нежитлове  приміщення  будівлі
Збаразького закладу дошкільної освіти (ясла-садка) № 3 “ПроСонечко” Збаразької
міської ради), площею 9,6 м2, що знаходиться за адресою:  Тернопільська обл.,
м. Збараж, вул. Грушевського, 24;

2.  окреме  індивідуально  визначене  нежитлове  приміщення  будівлі
Збаразького закладу дошкільної освіти (ясла-садка) № 5 “ПроПролісок” Збаразької
міської ради, площею 78,2 м², що знаходиться за адресою: Тернопільська обл.,
м. Збараж, вул. Заводська, 21;

3.  окреме  індивідуально  визначене  нежитлове  приміщення  будівлі
Збаразького закладу дошкільної освіти (ясла-садка) № 2 “ПроДзвіночок” Збаразької
міської ради, площею 49,8 м², що знаходиться за адресою: Тернопільська обл.,
м. Збараж, вул. Чорновола, 51.

4.  будинок  магазину (одноповерхова  будівля  з  цокольним  поверхом),
площею 260,6 м², що знаходиться по вул. Грушевського, 1 в с. Нижчі Луб’янки,
Тернопільського р-ну  Тернопільської обл.;

5. будинок автогаражів (з трьома окремими заїздами), площею 100,7 м²,
що знаходиться по вул. Сонячна, 34а в с. Максимівка, Тернопільського р-ну,
Тернопільської обл. 

Конкурс призначено на  12:00 годин 15 листопада 2021 року.
Відповідно  до  пункту  2.4.  Положення  інформація  (оголошення)  про

проведення  конкурсу  публікується  в  друкованих  засобах  масової  інформації
місцевого рівня та може бути опубліковано додатково в інших засобах масової
інформації або розміщено на сайті Збаразької міської ради не пізніше ніж за 14-
30 календарних днів до дати проведення конкурсу. 

Оголошення  про  проведення  конкурсу  з  відбору  суб’єктів  оціночної
діяльності  для  проведення  незалежної  оцінки  зазначених  вище  об’єктів
нерухомого майна комунальної власності було розміщено на сайті Збаразької
міської  ради  29  жовтня 2021  року.  Однак,  інформація  (оголошення)  про
проведення оголошеного конкурсною комісією конкурсу не було опубліковано
в друкованих засобах масової інформації місцевого рівня - в газеті “ПроХата”, куди
на  електронну  адресу  www.hatatr.te.ua@meta.ua,   27.10.2021  було  надіслані
відповідні оголошення для їх друку в наступному номері газети.

ВИСТУПИВ: член  конкурсної  комісії  Присяжнюк  О.А.,  який
повідомив,  що  конкурс  необхідно  перенести  на  іншу  дату  і  час,  оскільки
відсутність  опублікованого  оголошення  в  засобах  масової  інформації  про
оголошення конкурсу є порушенням вимог Положення та недотримання умов
проведення конкурсу.

ВИСТУПИЛА:  секретар  конкурсної  комісії  Кирик  Н.М.,  яка
повідомила, що наступна публікація газети “ПроХата” відбудеться 15.10.2021, тому
конкурс  слід  перенести  із  врахуванням  дати  та  часу  його  проведення   не
пізніше як за 14-30 календарних днів до визначеної дати. 
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ВИСТУПИВ:  голова  конкурсної  комісії  Синчишина  А.Д.,  який
запропонував перенести дату та  час  проведення конкурсу на  12.00 годин 30
листопада 2021 року, та звернутись до друкованих засобах масової інформації
місцевого рівня з метою опублікування оголошень про проведення конкурсу.

ВИРІШИЛИ:  перенести  проведення  конкурсу  з  відбору  суб’єктів
оціночної діяльності    для проведення незалежної оцінки об’єктів нерухомості,
призначеного  на  12.00  годин  15  листопада  2021  року,  на  12.00  годин  30
листопада 2021 року, по наступних об’єктах:

1.  окреме  індивідуально  визначене  нежитлове  приміщення  будівлі
Збаразького закладу дошкільної освіти (ясла-садка) № 3 “ПроСонечко” Збаразької
міської ради), площею 9,6 м2, що знаходиться за адресою:  Тернопільська обл.,
м. Збараж, вул. Грушевського, 24;

2.  окреме  індивідуально  визначене  нежитлове  приміщення  будівлі
Збаразького закладу дошкільної освіти (ясла-садка) № 5 “ПроПролісок” Збаразької
міської ради, площею 78,2 м², що знаходиться за адресою: Тернопільська обл.,
м. Збараж, вул. Заводська, 21;

3.  окреме  індивідуально  визначене  нежитлове  приміщення  будівлі
Збаразького закладу дошкільної освіти (ясла-садка) № 2 “ПроДзвіночок” Збаразької
міської ради, площею 49,8 м², що знаходиться за адресою: Тернопільська обл.,
м. Збараж, вул. Чорновола, 51. 

4.  будинок  магазину (одноповерхова  будівля  з  цокольним  поверхом),
площею 260,6 м², що знаходиться по вул. Грушевського, 1 в с. Нижчі Луб’янки,
Тернопільського р-ну  Тернопільської обл.;

5. будинок автогаражів (з трьома окремими заїздами), площею 100,7 м²,
що знаходиться по вул. Сонячна, 34а в с. Максимівка, Тернопільського р-ну,
Тернопільської обл. 

Конкурс  провести  відповідно  до  умов  Положення  про  конкурсний
відбір  суб’єкта  оціночної  діяльності  для  проведення  незалежної  оцінки
комунального  майна  Збаразької  міської  територіальної  громади  (далі  –
Положення),  затвердженого  рішенням  Збаразької  міської  ради  від  19  липня
2021 року № VIII/9/4 “ПроПро конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності”.  

 
ГОЛОСУВАЛИ: За – 8 “Проодноголосно”, Проти – 0, Утрималися - 0.

Голова комісії                                                                                     А.Д. Синчишин 

Секретар комісії                                                                                        Н.М. Кирик 

Члени комісії                                                                                          Г.В. Берекета

О.О. Дмитришин 

О.М. Мартиненко

С.З. Мшанецька

О.А. Присяжнюк

                                                                                                                     В.В. Флінта



                                                                                                                    


