
 
Україна  

 

Бережанська міська рада Тернопільської області 
 

47501 Тернопільська обл. м. Бережани , пл.Ринок1, тел.  (03548)2-14-46, 2-14-37 (fax) 

від 29 липня   2016 р.                                                              № 334 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

 
Про  продовження терміну прийому 
документів на   конкурси з  відбору  
суб’єктів оціночної діяльності  

 
Враховуючи, що конкурси щодо відбору суб’єктів оціночної діяльності по 

незалежній оцінці об’єктів нерухомого майна територіальної громади м. Бережани,  сіл 
Лісники та Рай, оголошені розпорядженнями міського голови  від 09.6.2016 р. № 250 та 
від 27.06.2016 р. № 283 не відбулися, у зв’язку з не поданням документів жодним 
суб’єктом оціночної діяльності, ввідповідно до «Порядку проведення конкурсного 
відбору суб’єктів оціночної діяльності по незалежній (експертній) оцінці об’єктів 
нерухомого майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Бережани, 
сіл Лісники та Рай», затвердженого рішенням сесії Бережанської міської ради №28 від 
15.12.2015 року «Про розгляд Розпорядження Тернопільського обласного 
територіального відділення Антимонопольного комітету України від 25.11.2015 року 
№72-рп/к», керуючись вимогами Закону України «Про оренду державного та 
комунального майна»,  ст. 12. ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», на підставі власних повноважень,  

 
1. Продовжити термін подачі документів  на 15 днів, з моменту розміщення  

даного розпорядження на сайті міської ради,  на конкурс: 
1.1. Оголошений розпорядженням міського голови від 09.06.2016 року № 250 - 

щодо відбору суб’єктів оціночної діяльності по незалежній оцінці об’єктів нерухомого 
майна територіальної громади м. Бережани,  сіл Лісники та Рай:  частина даху  
нежитлового приміщення  в м. Бережани пл.. Ринок, 15 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». 

1.2. Оголошений розпорядженням міського голови від 27.06.2016 року № 283 -  
щодо відбору суб’єктів оціночної діяльності по незалежній оцінці об’єктів нерухомого 
майна територіальної громади м. Бережани,  сіл Лісники та Рай:  частина   нежитлового 
приміщення   площею 5,5 кв..м території їдальні  Бережанської ЗОШ I –III ступенів №3  
для  надання послуг школярам з продажу покупної продукції. 

2. Комісії  розмістити дане розпорядження про продовження терміну прийому 
документів на   конкурси з  відбору  суб’єктів оціночної діяльності  на web-сторінці 
міської  ради в  мережі Internet. 

3. Контроль за реалізацією даного рішення залишаю за собою. 
 
              Міський  голова                   В.Я. МУЗИЧКА 
                   
                     Загнійна І.В. 

 


