
ПРОЕКТ

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ 

16.12.2021 року  № _____
Про затвердження протоколу засідання
конкурсної комісії з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності для проведення
незалежної  оцінки комунального майна 
Збаразької міської ради  № 7 від 15.12.2021

      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”, виконавчий комітет міської ради 

В И Р І Ш И В:
1. Затвердити протокол засідання конкурсної комісії  з відбору суб’єктів

оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна
Збаразької міської ради № 7 від 12 грудня 2021 року (додається). 

2.  Визнати  Приватне  підприємство  “Експерт-Центр”  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 - частини  нежитлового  приміщення  у
громадському  будинку  з  господарськими  (допоміжними)  будівлями  та
спорудами (двоповерхова будівля, на першому поверсі - 2 кабінети), площею
28,2 м², що знаходиться по вул. Широка, 10А в с. Гніздичне, Тернопільського
району  Тернопільської області.

3. Уповноважити Збаразького міського голову укласти з Приватним під-
приємством  “Експерт-Центр”  договір  на  проведення  незалежної  оцінки
комунального майна -  об’єкта нерухомого майна комунальної власності - ча-
стини нежитлового приміщення у  громадському будинку з  господарськими
(допоміжними)  будівлями та  спорудами (двоповерхова  будівля,  на  першому



поверсі - 2 кабінети), площею 28,2 м², що знаходиться по вул. Широка, 10А в
с. Гніздичне, Тернопільського району  Тернопільської області.

4.  Визнати  Приватне  підприємство  “Експерт-Центр”  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 - частини  нежитлового  приміщення  у
двоповерховому адміністративному будинку (на другому поверсі – 2 кабінети),
площею  53  м²,  що  знаходиться  по  вул.  Морозенка,  2,  с.  Колодне,
Тернопільського району, Тернопільської області.

5. Уповноважити Збаразького міського голову укласти з Приватним під-
приємством  “Експерт-Центр”   договір  на  проведення  незалежної  оцінки
комунального майна  -  об’єкта нерухомого майна комунальної власності - ча-
стини нежитлового приміщення у    двоповерховому адміністративному буди-
нку  (на  другому  поверсі  –  2  кабінети),  площею  53  м²,  що  знаходиться  по
вул. Морозенка, 2, с. Колодне, Тернопільського району, Тернопільської області.

6.  Визнати  Приватне  підприємство  “Експерт-Центр”  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 - частини нежитлового приміщення у   будинку
фельдшерсько-акушерського  пункту,  загальною  площею  24,2  м²,  що
знаходиться  по  вул.  Шкільна,  34,  с.  Чернихівці,  Тернопільського  району,
Тернопільської області.

7.  Уповноважити  Збаразького  міського  голову  укласти  з  Приватним
підприємством  “Експерт-Центр”   договір  на  проведення  незалежної  оцінки
комунального  майна   -  об’єкта  нерухомого  майна  комунальної  власності -
частини  нежитлового  приміщення  у   будинку  фельдшерсько-акушерського
пункту,  загальною  площею  24,2  м²,  що  знаходиться  по  вул.  Шкільна,  34,
с. Чернихівці, Тернопільського району, Тернопільської області.

8.  Збаразькому  міському голові  затвердити,  складені Приватним під-
приємством “Експерт-Центр”, акти оцінки майна:

- частини  нежитлового  приміщення  у   громадському  будинку  з
господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами (двоповерхова буді-
вля, на першому поверсі - 2 кабінети), площею 28,2 м², що знаходиться по вул.
Широка, 10А в с. Гніздичне, Тернопільського району  Тернопільської області; 

-  частини нежитлового приміщення у   двоповерховому адміністрати-
вному будинку (на другому поверсі – 2 кабінети), площею 53 м², що знаходи-
ться по вул. Морозенка, 2, с. Колодне, Тернопільського району, Тернопільської
області; 

-  частини нежитлового приміщення у   будинку фельдшерсько-акуше-
рського пункту, загальною площею 24,2 м², що знаходиться по                     вул.
Шкільна, 34, с. Чернихівці, Тернопільського району, Тернопільської області.

9.  Збаразькому  міському голові  затвердити,  складені Приватним під-
приємством “Експерт-Центр”, акти оцінки майна:



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

-  будинок автогаражів (з  трьома окремими заїздами),  загальною пло-
щею  100,7  м²,  що  знаходиться  по  вул.  Сонячна,  34а  в  с.  Максимівка,  Те-
рнопільського району, Тернопільської області.

10. Начальнику управління освіти, молоді та спорту Збаразької міської
ради затвердити,  складені Приватним підприємством “Експерт-Центр”, акти
оцінки майна:

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

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

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

Збаразький міський голова                                      Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ


