
 Протокол № 1 
засідання конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 

оцінки майна комунальної власності ради Мамалигівської сільської ради 
              
 

с. Мамалига                                                        09 лютого 2022 року 
Центр економічного зростання       10:00 год.  
   
Присутні:  

Дімітрішин Юрій Григорович – начальник відділу містобудування, 
архітектури та ЖКГ, голова комісії; 

Думініка Олена Анатоліївна – керуючий справами виконавчого комітету, 
секретар комісії; 

Члени комісії: 
Ботич Микола Петрович – спеціаліст з юридичних питань; 
Герасим Олег Радович – завідуючий сектору містобудування, архітектури 

та капітального будівництва. 
 

Відсутні: 
Нагрудна Тетяна Олександрівна – начальник відділу ЦНАП. 
 

Запрошені: 
 ФОП Федоренко А.А. – конкурсант (відсутня). 

 

Відкрив засідання голова конкурсної комісії з проведення конкурсного 
відбору суб’єктів оціночної діяльності Мамалигівської сільської ради 
Дімітрішин Ю.Г. з пропозицією розпочати засідання без присутності 
конкурсантки, так як вона не з’явилась, але документи на участь у конкурсі 
подала, про дату, місце і час проведення конкурсу була повідомлена належним 
чином. Голова оголосив порядок денний засідання комісії. 

 
Порядок денний: 

 
1. Розгляд поданих ФОП Федоренко Аллою Анатоліївною підтвердних 

документів з метою з'ясування їх відповідності вимогам Положення про 
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності Мамалигівської сільської 
ради, затверджене рішенням виконавчого комітету Мамалигівської сільської 
ради №02 від 12.01.2022 року, для відбору виконавця робіт із проведення 
експертної грошової оцінки майна комунальної власності – об’єкт нежитлової 
нерухомості (адміністративний будинок літ. «А»), за адресою вул. Головна, 27 в 
селі Подвірне Дністровського району Чернівецької області та конкурсної 
пропозиції. 

 
1. СЛУХАЛИ: голову комісії Дімітрішина Ю.Г. з пропозицією 

розглянути подані претендентом підтвердних документів з метою з'ясування їх 



відповідності Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності 
Мамалигівської сільської ради, затверджене рішенням виконавчого комітету 
Мамалигівської сільської ради №02 від 12.01.2022 року, для відбору виконавця 
робіт із проведення експертної грошової оцінки майна комунальної власності – 
об’єкт нежитлової нерухомості (адміністративний будинок літ. «А»), за 
адресою вул. Головна, 27 в селі Подвірне Дністровського району Чернівецької 
області та конкурсної пропозиції. 

Оголошення про конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які 
будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта комунальної форми 
власності Мамалигівської сільської було розміщено на сайті сільської ради 
24.01.2022. 

На участь у конкурсі щодо відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
оцінки майна комунальної власності Мамалигівської сільської ради подав 
документи лише один претендент – ФОП Федоренко Алла Анатоліївна, м. 
Чернівці, вул. Головна, буд. 61,63 кв.8. 

Даний претендент подав підтвердні документи, які відповідають вимогам 
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності 
Мамалигівської сільської ради, де запропоновано: 

- вартість робіт – 3000,0 грн. 
- термін виконання – 10 календарних днів. 
Відповідно до п. 22 Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 

діяльності Мамалигівської сільської ради,  комісія 
 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Рекомендувати Мамалигівському сільському голові укласти з ФОП 

Федоренко Аллою Анатоліївною договір на виконання робіт із експертної 
грошової оцінки – на об’єкт нежитлової нерухомості (адміністративний 
будинок літ. «А» за адресою вул. Головна, 27 в селі Подвірне Дністровського 
району Чернівецької області). 

 

2. Інформацію про результати конкурсу розмістити на офіційному сайті 
сільської ради. 

 
 
 
 

Голова комісії      Дімітрішин Ю.Г. 
 
Секретар комісії     Думініка О.А.  

 



Додаток 
до протоколу засідання 

конкурсної комісії  
від 09.02.2022 року №01 

 
 

ВІДОМІСТЬ 
підсумків голосування 

 
об’єкта оцінки - об’єкт нежитлової нерухомості (адміністративний 

будинок літ. «А»), за адресою вул. Головна, 27, Дністровського району 
Чернівецької області. 

 
 
Учасник конкурсу: ФОП Федоренко Алла Анатоліївна.  
 
 
Кількість голосів: 4 
  
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
«За»   - 4 
«Проти»   - 0 
«Утримались»  - 0 
 
 
 

№ П.І.Б. Підпис 
 

1 Дімітірішин Ю.Г. 
 

 

2 Думініка О.А. 
 

 

3 Ботич М.П.  
 

 

4 Герасим О.Р. 
 

 

 


