
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від  20 лютого  2017 р.                                                              № 74 

 

Про оголошення конкурсу  щодо 

відбору суб’єктів оціночної 

діяльності по незалежній оцінці 

об’єктів нерухомого майна 
 

З метою забезпечення передачі майна територіальної громади м. Бережани,  

сіл Лісники та Рай  в оренду - частини  даху  нежитлового приміщення за 

адресою м. Бережани ,пл.. Ринок, 15, та для забезпечення  викупу майна 

територіальної громади м. Бережани,  сіл Лісники та Рай  на аукціоні, -  

приміщення прохідної по за адресою  м. Бережани, вул. Лепких, 10«Є»,  

керуючись вимогами Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна»,  ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності 

затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 року 

№2075, на підставі власних повноважень,  

 

1. Оголосити повторний  конкурс щодо відбору суб’єктів оціночної 

діяльності по незалежній оцінці об’єктів нерухомого майна територіальної 

громади м. Бережани,  сіл Лісники та Рай з метою передачі в оренду: 

1.1. частина даху  нежитлового приміщення на  пл. Ринок, 15,  в                  

м. Бережани, з метою передачі в оренду для  розміщення базової станції 

оператора телекомунікації, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв'язку, 

оператора та провайдера телекомунікації, який надає послуги з доступу до 

«Інтернету». 

2. Оголосити конкурс щодо відбору суб’єктів оціночної діяльності по 

незалежній оцінці об’єктів нерухомого майна територіальної громади                   

м. Бережани,  сіл Лісники та Рай з метою продажу на аукціоні : 

2.1.нежитлове приміщення – приміщення прохідної по вул. Лепких, 10«Є» 

в м. Бережани. 

3. Для  проведення конкурсу  з відбору  суб’єктів оціночної діяльності   

вважати чинною комісію склад,  якої затверджений  розпорядженням міського 

голови №41 6.01.2016 року. 



3. Комісії  підготувати оголошення про проведення  конкурсу з  відбору  

суб’єктів оціночної діяльності та  розмістити його на web-сторінці міської  ради 

в  мережі Internet. 

4. Після проведення конкурсу комісії надати  протокол  визначення 

переможця конкурсу для укладення договору щодо проведення незалежної 

оцінки об’єктів  зазначених в п.п.1.1.п.1 та п.п2.1.п.2.. 

5. Контроль за реалізацією даного рішення залишаю за собою. 

 

 

      

               Міський голова     В.Я. МУЗИЧКА 
                   
                   Загнійна І.В.  

 

 


