
 
Давидівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 

Пустомитівського району Львівської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
                                                              Р І Ш Е Н Н Я № 2 

22.01.2019 року 

Про затвердження протоколу № 1 від 08.01.2019 р. 

засідання конкурсної комісії Давидівської сільської ради  

об’єднаної територіальної громади з відбору суб’єктів 

оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки 

комунального майна та експертно грошової оцінки земель 

Давидівської сільської ради об’єднаної територіальної громади 

 
  Розглянувши протокол засідання конкурсної комісії Давидівської сільської ради 

об’єднаної територіальної громади з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 

проведення незалежної оцінки комунального майна та експертно грошової оцінки 

земельної ділянки – нежитлового приміщення площею 70,0 кв.м за адресою: будинок 

5а, вулиця Львівська, село Дмитровичі Пустомитівського району Львівської області та 

нежитлового приміщення площею 6,2 кв.м за адресою: будинок 70, вулиця Лесі 

Українки, село Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського району Львівської області, 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про 

конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки 

комунального майна та експертно грошової оцінки земель Давидівської сільської ради 

об’єднаної територіальної громади Пустомитівського району Львівської області, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету Давидівської сільської ради об’єднаної 

територіальної громади Пустомитівського району Львівської області від 15.08.2018 р. 

№ 138, виконавчий комітет Давидівської сільської ради ОТГ 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Протокол № 1 від 08.01.2019 року засідання конкурсної комісії Давидівської 

сільської ради об’єднаної територіальної громади з відбору суб’єктів оціночної 

діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна та експертно 

грошової оцінки земель Давидівської сільської ради об’єднаної територіальної громади 

– затвердити (додається). 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

 

 

 

 

 Сільський голова      В.М. Керницький  

 



      Затверджено 

            Рішенням виконавчого комітету 

Давидівської сільської ради ОТГ 

       22.10.2018 р. № 186 

 
Протокол № 1 

засідання конкурсної комісії Давидівської сільської ради об’єднаної територіальної 

громади з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки 

комунального майна та експертно грошової оцінки земель Давидівської сільської 

ради об’єднаної територіальної громади 

 

с. Давидів                                 16.10.2018 

виконком, каб. 17                                                          10.00 

 

Присутні: 
Сіленков Олег Геннадійович–  – голова комісії; 

Марушечко Мар’яна Богданівна – секретар комісії; 

члени комісії: 
Феданяк Роман Вікторович – начальник юридичного відділу; 

Томич Павло Миколайович – начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій; 

Смолинець Юлія Василівна – провідний спеціаліст юридичного відділу; 

Бубенчик Ольга Ігорівна – спеціаліст першої категорії відділу економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій. (відпустка) 

 
Засідання веде голова комісії Сіленков О.Г. 

Порядок денний: 

1. Про визнання переможця  у конкурсі з відбору суб’єкта оціночної діяльності 

для здійснення грошової експертної оцінки земельної ділянки, яка розташована за 

адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с. Давидів, вул. Галицька 

(кадастровий № 4623682400:01:003:0017) 

З питання порядку денного слухали інформацію Сіленкова О.Г., який 

повідомив, що на конкурс подало документи два претенденти — ТзОВ НВП 

«ГАЛГЕО», ПП «Центр ринкових досліджень»  та про умови конкурсу. 

Умови конкурсу: 

Земельна ділянка площею 0,0283 га, яка знаходиться за адресою: Львівська 

область, Пустомитівський район, с. Давидів, вул. Галицька (кадастровий № 

4623682400:01:003:0017). Земельна ділянка призначена для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі. 

Надійшло 2 пропозиції від ТзОВ НВП «ГАЛГЕО» та ПП «Центр ринкових 

досліджень».  Пропозиції надійшли згідно вимог Положення «Про конкурсний відбір 

суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки комунального 

майна та експертно грошової оцінки земель Давидівської сільської ради об’єднаної 

територіальної громади Пустомитівського району Львівської області». 
Комісія розглянула  пропозиції, провела детальний аналіз поданих документів 

та пропозицію по вартості робіт. 
 

Комісія вирішила: враховуючи цінову пропозицію на виготовлення експертної 

грошової оцінки запропонованої  ділянки землі, укласти договір на проведення 



експертної грошової оцінки на 1 земельну ділянку за адресою Львівська область, 

Пустомитівський район, с. Давидів, вул. Галицька (кадастровий № 

4623682400:01:003:0017).,  площею – 0,0283 га. з  ПП «Центр ринкових досліджень», 

генеральний директор – Білінська С.В., юридична адреса: 80381, Львівська область, 

Жовківський район, м. Дубляни, вул.Шевченка,29/43, почтова адреса 79058, м. Львів, 

пр.. Чорновола,67, оф.411 

Секретарю конкурсної комісії Марушечко М.Б. розмістити в газеті «Вісник 

громади» Давидівської сільської ради ОТГ оголошення про результати проведення 

конкурсу. 

 

 
Голова комісії         Сіленков О.Г. 

 

 

Секретар комісії        Марушечко М.Б. 

 

 

Члени комісії:                  Феданяк Р.В.  

 

 

          Томич П.М. 

                                                                                               

 

                                                                                                             Смолинець Ю.В. 

 

 

 

           

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

Додаток до протоколу № 1 від 16.10.2018 р. 

 

 

 
Відомість підсумків голосування 

 

 

 

 Об'єкт оцінки — земельна ділянка, яка розташована за адресою: Львівська 

область, Пустомитівський район, с. Давидів, вул. Галицька (кадастровий № 

4623682400:01:003:0017). 

 
№

п/

п 

Учасники конкурсу Запропонована 

учасником 

конкурсу вартість 

робіт 

Запропонований 

учасником 

конкурсу строк 

виконання робіт 

Кількість звітів 

про незалежну 

оцінку майна, що 

складені за 

попередні 24 

місяці 

Всьо

го 

1 ТзОВ НВП 

«ГАЛГЕО» 

12 4 2 18 

2 ПП «Центр 

ринкових 

досліджень» 

15 5 3 23 

 
Примітки:  

- запропонована учасником конкурсу вартість робіт: 15  балів–найменша 

пропозиція;12 балів – друга за найменшою пропозиція; 

- запропонований учасником конкурсу строк виконання робіт: 5 балів – найменша 

пропозиція; 4 бали – друга за найменшою пропозиція; 

- кількість звітів про незалежну оцінку майна, що складені за попередні 24 місяці: 3 

бали – найбільша пропозиція; 2 бали – друга за найбільшою пропозиція; 

 

 

 

Голова комісії                      Сіленков О.Г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


