
 

Протокол №  4 

 
засідання комісії  з проведення конкурсного відбору з виконання робіт по 

проведенню   експертної грошової оцінки земельних ділянок, 

несільськогосподарського призначення, що знаходяться під приватизованими 

об’єктами в м. Бурштин та підлягають продажу не на конкурентних засадах  

 

від 30. 05. 2019 року                                                                                          м. Бурштин 

 

  Дата проведення : м. Бурштин, вул. С.Стрільців, 4 (Бурштинська міська рада) о 10:00 год. 

     

Присутні члени комісії : В.М. Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу;     

                                              О.О. Бесага – спеціаліст I категорії земельно-екологічного  

                                              відділу (секретар конкурсної комісії); 

                                              Т.І. Білоока – завідувач сектору містобудування та архітектури; 

                                              М.Я. Михайлишин – головний спеціаліст юридичного відділу; 

                                              Т.М. Сенчина – депутат міської ради; 

                                              І.О. Дулик – депутат міської ради. 

 

Відсутні члени комісії :  В.Р. Гулик – перший заступник міського голови (голова комісії); 

                                            І.З. Карвацький – депутат міської ради; 

                                            В.В. Бублінський – депутат міської ради; 

                                            Р.Я. Бардашевський – депутат міської ради; 

                                            Л.Р. Івасюк – депутат міської ради. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обрання голови комісії; 

2. Затвердження порядку денного; 

3. Ознайомлення з матеріалами суб’єктами оціночної діяльності, які бажають взяти участь 

в конкурсі за встановленою формою (додаток 1 до Положення), на кожний об’єкт окремо. 

Секретар конкурсної комісії: у зв’язку з відсутністю голови комісії В.Р.Гулика, 

запропонувала вибрати голову комісії начальника земельно-екологічного відділу В.М. 

Копаницю. Голосували за обрання голови комісії : 

«За» - 6 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Головуючий: на засіданні комісії присутні 6 членів комісії, що становить більшість від 

кількості складу комісії, а тому вона є легітимною, що дозволяє розпочати її роботу. 

Голосувати за те, щоб розпочати роботу комісії: 

«За» - 6 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Головуючий: повідомив членів комісії  про участь в конкурсі з відбору суб’єктів 

оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що знаходяться під приватизованими об’єктами, 

та підлягають продажу не на конкурентних засадах: 

-  м. Бурштин по вул. С.Бандери,80А, площею 0,0190 га (кадастровий номер 

2621210300:01:002:0548); 

-  м. Бурштин по вул. Р.Шухевича 11/1, площею 0,0150 га (кадастровий номер 

2621210300:01:001:0846); 

- м. Бурштин по вул. С.Стільців № 33  Г, площею 0,0063 га (кадастровий номер 

2621210300:01:001:0216); 

 -  м. Бурштин по вул. Коновальця 11а, площею 0,0047 га (кадастровий номер 

2621210300:01:001:0038). 



 

Головуючий повідомив: що на участь у конкурсі надійшло три пропозиції: 

- учасник №1 фізична особа підприємець Піщак Олег Дмитрович м. Івано-Франківськ 

вул. Височанка, 35/1, (присутній). 

- учасник №2 «ЗАХІДЗЕМПРОЕКТ» в особі директора Демко А.І., м. Івано-Франківськ 

вул. Ак. Сахарова,23; (присутній). 

- учасник №3 ТОВ «ЕКА-Захід» м. Івано-Франківськ вул. Шевченка,9. (відсутній). 

Головуючий: запропонував провести голосування про допуск до участі у конкурсі  

Учасника №1: 

«За» - 6 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Вирішили: допустити до участі у конкурсі учасника №1 фізичну особу підприємця 

Піщака Олега Дмитровича. 

Головуючий: запропонував провести голосування про допуск до участі у конкурсі  

Учасника №2: 

«За» - 6 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Вирішили: допустити до участі у конкурсі учасника №2 «ЗАХІДЗЕМПРОЕКТ» в особі 

директора Демко А.І. 

Головуючий: запропонував провести голосування про допуск до участі у конкурсі  

Учасника №3: 

«За» - 6 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Вирішили: допустити до участі у конкурсі учасника №3 ТОВ «ЕКА-Захід» . 

Головуючий доповів: конверти на конкурсний відбір з виконання робіт по проведенню 

експертної грошової оцінки земельних ділянок, несільськогосподарського призначення, 

що знаходяться під приватизованими об’єктами в м. Бурштин та підлягають продажу не 

на конкурентних засадах надійшли від учасників №1 (22.05.2019), № 2 (22.05.2019),  

№ 3(23.05.2019) в запечатаному вигляді. 

Головуючий розпечатав конверти поданих учасників конкурсу, перевірив наявність 

документів чи відповідають суб’єкту оціночної діяльності за встановленою формою 

(додаток 1 до Положення від 22.04.2016 № 42/10-16):  

- заява про участь у конкурсі; 

- копії установчих документів чином завірені; 

- належним чином завірена копія кваліфікаційного свідоцтва на право здійснення  

- експертної грошової оцінки земельних ділянок; 

- копія посвідчення про підвищення кваліфікації належним чином завірена; 

- конкурсна пропозиція щодо вартості виконання робіт відповідно до калькуляції витрат, а 

також строк виконання робіт з експертної оцінки земельної ділянки, подані окремо в 

запечатаному конверті. 

 

Головуючий оголосив: конкурсна пропозиція №1  ФОП Піщак Олег Дмитрович щодо 

вартості виконання робіт відповідно до калькуляції витрат, пов’язаних із виконанням 

робіт, а також строк виконання робіт з експертної оцінки земельної ділянки становить : 

- земельна ділянка кадастровий номер 2621210300:01:002:0548 м. Бурштин по вул. 

С.Бандери,80А, площею 0,0190 га, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

вартість робіт  6 830,00 (шість тисяч вісімсот тридцять гривень 00 коп.) 

 

- земельна ділянка  кадастровий номер 2621210300:01:001:0846  м. Бурштин по вул. 

Р.Шухевича 11/1, площею 0,0150 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

вартість робіт  6 700,00 ( шість тисяч сімсот гривень 00 коп.) 

 



- земельна ділянка кадастровий номер 2621210300:01:001:0216 м. Бурштин по вул. 

С.Стільців №33Г, площею 0,0063 га для розміщення нежитлової будівлі (торговий 

павільйон) вартість робіт  6410,00 (шість тисяч чотириста десять гривень 00 коп.) 

 

-  земельна ділянка кадастровий номер 2621210300:01:001:0038  м. Бурштин по вул. 

Коновальця 11а, площею 0,0047 га  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

вартість робіт 6 360,00 (шість тисяч триста шістдесят гривень 00 коп. 

Головуючий: відповідно до поданої  інформації, фізична особа-підприємець Піщак О.Д за  

24 місяці склав  28 звітів для приватизації, шляхом викупу орендарем, в тому числі в м. 

Бурштин  - 7 звітів.  

 

Член комісії Дулик І.О. додатково повідомив, що згідно поданої пропозиції, термін 

виконання робіт зі сторони ФОП Піщак О.Д. становитиме 10 календарних днів після 

проведення конкурсного відбору, а також те, що ФОП є платником єдиного податку ІІІ 

групи в розмірі 5 %. 

 

Головуючий: конкурсна пропозиція №2 «ЗАХІДЗЕМПРОЕКТ» щодо вартості виконання 

робіт відповідно до калькуляції витрат, пов’язаних із виконанням робіт, а також строк 

виконання робіт з експертної оцінки земельної ділянки становить : 

- земельна ділянка кадастровий номер 2621210300:01:002:0548 м. Бурштин по вул. 

С.Бандери,80А, площею 0,0190 га, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

вартість робіт  7 531,20 (сім тисяч п’ятсот тридцять одна гривня двадцять коп.. коп.) 

 

- земельна ділянка  кадастровий номер 2621210300:01:001:0846  м. Бурштин по вул. 

Р.Шухевича 11/1, площею 0,0150 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

вартість робіт  7 395,00 ( сім тисяч триста дев’яносто п’ять гривень шістдесят одна  коп.) 

 

- земельна ділянка кадастровий номер 2621210300:01:001:0216 м. Бурштин по вул. 

С.Стільців № 33  Г, площею 0,0063 га для розміщення нежитлової будівлі (торговий 

павільйон) вартість робіт  7 070, 17 (сім тисяч дім десять гривень сімнадцять  коп.) 

 

-  земельна ділянка кадастровий номер 2621210300:01:001:0038  м. Бурштин по вул. 

Коновальця 11а, площею 0,0047 га  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

вартість робіт 7 015,93  (сім тисяч п'ятнадцять гривень дев’яносто три  коп..) 

 

Головуючий: повідомив, що відповідно до поданої  інформації, «ЗАХІДЗЕМПРОЕКТ» за 

24 місяці складено 31 звітів для приватизації шляхом викупу орендарем. Згідно 

пропозиції, термін виконання робіт зі сторони «ЗАХІДЗЕМПРОЕКТ» становитиме 25  

календарних днів після проведення конкурсного відбору, а також що 

«ЗАХІДЗЕМПРОЕКТ»   є платником єдиного податку в розмірі 5 % 

 

Головуючий: конкурсна пропозиція №3 ТОВ «ЕКА-ЗАХІД» щодо вартості виконання 

робіт відповідно до калькуляції витрат, пов’язаних із виконанням робіт, а також строк 

виконання робіт з експертної оцінки земельної ділянки становить : 

- земельна ділянка кадастровий номер 2621210300:01:002:0548 м. Бурштин по вул. 

С.Бандери,80А, площею 0,0190 га, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

вартість робіт  2 400,00 (дві тисячі чотириста гривень 00 коп.) 

 

- земельна ділянка  кадастровий номер 2621210300:01:001:0846  м. Бурштин по вул. 

Р.Шухевича 11/1, площею 0,0150 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

вартість робіт  2 400,00 ( дві тисячі чотириста гривень 00 коп.) 

 

- земельна ділянка кадастровий номер 2621210300:01:001:0216 м. Бурштин по вул. 

С.Стільців № 33  Г, площею 0,0063 га для розміщення нежитлової будівлі (торговий 

павільйон) вартість робіт  2 300,00  (дві тисячі триста 00 коп.) 

 



-  земельна ділянка кадастровий номер 2621210300:01:001:0038  м. Бурштин по вул. 

Коновальця 11а, площею 0,0047 га  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

вартість робіт 2 300,00  (дві тисячі триста 00 коп..) 

 

Головуючий: повідомив, що ТОВ «ЕКА –ЗАХІД» не подана інформація по кількості  

складених звітів для приватизації шляхом викупу орендарем земельних ділянок за останні 

24 місяці.  

 

Член комісії Дулик І.О. додатково повідомив, що згідно пропозиції, термін виконання 

робіт зі сторони ТОВ «ЕКА-ЗАХІД»  становитиме 5 календарних днів після проведення 

конкурсного відбору. 

 

Головуючий: запропонував, з рахування вартості, строку та стажу виконання робіт, 

шляхом голосування визначити переможця конкурсного відбору суб’єкта оціночної  

діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, на яких 

розташовано об’єкти нерухомого майна (будівлі,споруди), що перебувають у власності 

фізичних або юридичних осіб. 

 

Член комісії Дулик І.О.: запропонував голосувати за визнання переможцем конкурсу 

ТОВ «ЕКА-ЗАХІД» м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка,9, оскільки згідно Положення з 

відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки 

земельних ділянок несільськогосподарського призначення, останній подав найнижчу ціну 

виконання робіт та найменші строки їх виконання.  

 

Голосували:  
 «За» - 4 

«Проти» -0 

 «Утримались» - 2 

 

Вирішили: за результатами проведеного голосування визнати переможцем конкурсу  

ТОВ «ЕКА-ЗАХІД» м. Івано-Франківськ. вул.Шевченка,9. 

 

 

 

Голова конкурсної комісії                ____________________________    В.М.Копаниця 

 

Секретар конкурсної комісії             ____________________________   О.О.Бесага 

  

Члени конкурсної комісії :   

 

Завідувач сектору містобудування  

та архітектури                                             ________________________   Т.І.Білоока 

 

Головний спеціаліст 

юридичного відділу                                   ________________________   М.Я Михайлишин 

 

Депутат міської ради                                  ________________________   Т.М.Сенчина 

 

Депутат міської ради                                   ________________________  І.О.Дулик 

 

 

 


