
 

У К Р А Ї Н А           

ЧОРТКІВСЬКА    МІСЬКА    РАДА 

                                          ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від  22 грудня 2017 року                                      № 484 

 
Про затвердження доопрацювання (актуалізації) 
звіту про оцінку та продаж шляхом викупу 
нежитлової будівлі (загальною площею 29,1 
кв.м.) що містить невід’ємні поліпшення, 
здійснені під час оренди в м.Чортків по вул. 
Андрея Шептицького,11 

 

У зв’язку із завершенням робіт по виготовленню технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) та присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці №11 по 

вул. Андрея Шептицького (площа земельної ділянки 0,0357 га, кадастровий 

номер 6125510100:01:004:1262), на якій знаходиться нежитлова будівля 

загальною площею 29.1 кв.м., щодо якої прийнято рішення про продаж шляхом 

викупу СПД-ФО Ошовському О.А. (рішення Чортківської міської ради №268 від 

06 липня 2016 року) та затверджено звіт та експертний висновок про незалежну 

оцінку нежитлової будівлі в сумі 46 250 грн. (рішення виконкому Чортківської 

міської ради №396 від 23 вересня 2016 року та доопрацюванням (актуалізації) 

звіту про оцінку нежитлової будівлі (загальною площею 36,1 кв.м.) в м.Чортків 

по вул. Андрея Шептицького,11 суб’єктом оціночної діяльності – приватним 

підприємством «Агентство нерухомості «Альфа» в особі директора 

Космовського Сергія Євгеновича та передачею звіту по (актуалізації) оцінки 

майна у виконавчий комітет Чортківської міської ради, керуючись ст. 52 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 

ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.Затвердити доопрацювання (актуалізацію) звіту про оцінку майна суб’єкта 

оціночної діяльності приватного підприємства «Агентство нерухомості 

«Альфа» в особі директора Космовського Сергія Євгеновича, про вартість 

нежитлової будівлі (загальною площею 29,1 кв.м.)в сумі 46 250 грн. в м.Чортків 

по вул. Андрея Шептицького,11 (копія (актуалізації) звіту додається). 

 

2.Продати шляхом викупу нежитлову будівлю загальною площею 29,1 кв.м., 

що знаходиться в місті Чорткові по вул. Андрея Шептицького, 11 та 

розташована на земельній ділянці площею 0,0357 га, кадастровий номер 



6125510100:01:004:1262, суб’єкту підприємницької діяльності – фізичній особі 

ОШОВСЬКОМУ Олександру Анатолійовичу згідно затвердженого рішенням 

виконавчого комітету міської ради від 23 вересня 2016 року  №396 висновку 

про вартість майна за 46 250 грн.  

 

3.Копію рішення  направити у відділ економічного розвитку та комунальної 

власності міської ради. 

 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Тимофія Р.М. 

 

 

Міський голова                                                            Володимир ШМАТЬКО 

 
 


