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Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 серпня 2016 року № 336    
 

Про затвердження результатів по 
конкурсному відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть 
залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів комунальної власності 
територіальної громади м.Чорткова 
 

Розглянувши матеріали і протокол №3 від 10 серпня 2016 року засідання 

комісії по конкурсному відбору суб’єктів оціночної діяльності на право 

проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності: 

- нежитлове приміщення по вул. Князя Володимира Великого,2-

В (загальною площею 23,9 кв.м.)(для передачі в оренду); 

- нежитлове приміщення по вул. Катерини Рубчакової, 22А 

(загальною площею 52 кв.м.)(для передачі в оренду); 

- нежитлова будівля з поліпшеннями по вул. Андрея 

Шептицького,11(загальною площею 29,1 кв.м.)(для продажу шляхом викупу 

орендарем); 

відповідно до ст.7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 

професійну оціночну діяльність в Україні», Наказу №2075 від 31.12.2015 року 

«Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 

діяльності», керуючись п.5 ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» виконавчий комітет Чортківської міської ради, 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити результати конкурсного відбору суб’єктів оціночної 

діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки:  

нежитлового приміщення по вул. Князя Володимира Великого,2-В    

(загальною площею 23,9 кв.м.)(для передачі в оренду); нежитлового   

приміщення по вул. Катерини Рубчакової, 22А (загальною площею 52 



кв.м.)(для передачі в оренду); нежитлової будівлі з поліпшеннями по вул. 

Андрея Шептицького,11(загальною площею 29,1 кв.м.)(для продажу 

шляхом викупу орендарем). 

 

2. Переможцем конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, які 

будуть залучені  до проведення незалежної оцінки вищевказаних об’єктів, 

вважати суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Агенство нерухомості 

«Альфа». 

 

3. Копію рішення направити у відділ економічного розвитку, інвестицій та 

комунальної власності.  

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

 голови з питань діяльності виконавчих органів Тимофія Р.М. 

 

 

Міський голова                                                                  Володимир ШМАТЬКО 

 

 

 


