
                     
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від 14 лютого  2020 року                м. Бережани                                           № 27-р 

 

Про проведення конкурсного відбору 

суб’єктів оціночної діяльності для 

проведення незалежної оцінки об’єктів 

комунальної власності  громади 

З метою визначення балансової вартості об’єктів: очисні споруди   по     

вул. С. Стрільців, 69«А» в м. Бережани та нежитлове приміщення - гараж   по 

пл. Ринок, 3«Г» в м. Бережани, які передані  у комунальну власність  на підставі 

рішень  Бережанського районного суду від 25.10.2019 року  та від 06.11.2019 

року, у відповідності до Закону України «Про захист  економічної 

конкуренції», керуючись ст.ст.12, 42, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 8 Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна», ст. 10 Закону України «Про оцінку майна, майнових 

прав та професійну оціночну діяльність в Україні», беручи за основу 

«Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності», 

затверджене наказом Фонду державного майна України від 29.08.2011 №1270 

(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року за 

№1096/19834), враховуючи рішення сесії Бережанської міської ради №1279 від 

28.03.2019 року «Про затвердження Положення про конкурсний  відбір 

суб’єктів оціночної діяльності для проведення  незалежної оцінки об’єктів 

комунальної власності Бережанської міської територіальної громади, що 

підлягають наданню в оренду та відчуженню»: 

1. Оголосити конкурс з  відбору суб’єктів оціночної діяльності для 

проведення  незалежної оцінки об’єктів комунальної власності Бережанської 

міської територіальної громади, а саме: 

1.1.   Гараж, по пл. Ринок, 3«Г» в м. Бережани, площею 18,3 кв.м. (Витяг  з 

Державного реєстру речових  прав  на нерухоме майно про реєстрацію 

права власності від 22.01.2020 року №197753411 ); 

1.2. Очисні споруди,  по  С. Стрільців, 69«А» в  м. Бережани, в склад яких 

входять: А- будівля, площею - 89,0 кв.м.; Б - будівля, площею 2,8 кв.м.,       

1 басейн, площею - 12,0 кв.м., 2 басейн, площею - 12,0 кв.м.; 3 колодязь, 

площею – 4 кв.м.; 4 колодязь, площею – 0,8 кв.м. 5,  колодязь, площею – 



0,8 кв.м., 6 колодязь, площею – 0,8 кв.м.; 7 басейн, площею – 73,2 кв.м.;     

8 басейн, площею – 81,4 кв.м. (Витяг з Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 23.01.2020 року).  

2. Конкурсній комісії підготовити оголошення та забезпечити проведення 

конкурсу у відповідності до рішення сесії міської ради №1279 від 28.03.2019 

року «Про затвердження Положення про конкурсний  відбір суб’єктів оціночної 

діяльності для проведення  незалежної оцінки об’єктів комунальної власності 

Бережанської міської територіальної громади, що підлягають наданню в оренду 

та відчуженню». 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря 

міської ради Гончара П.В.  

 

 

 

Міський  голова                                                            Володимир  МУЗИЧКА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


