
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

  09 вересня 2021__ року                     Старокостянтинів                         № ___300_ 

 

 

Про затвердження звітів про 

незалежну оцінку комунального майна 

 

 

Розглянувши звіти про незалежну оцінку об’єктів комунальної власності 

Старокостянтинівської міської територіальної громади та рецензію на звіти з 

незалежної оцінки комунального майна, керуючись статтею 12 Закону України 

«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в 

Україні», статтями 29, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити звіти про незалежну оцінку об’єктів комунальної власності 

Старокостянтинівської міської територіальної громади – нежитлових 

приміщень, які розташовані за адресами: 

вул. Острозького, 22, м. Старокостянтинів (загальною площею 27,7 кв.  м), 

виготовлений фізичною особою - підприємцем ТИЩУКОМ Борисом 

Володимировичем, рецензент – приватне підприємство «Оцінка Еко Захід» 

(СКОЦ В’ячеслав Степанович); 

вул. Миру, будинок 1/155, м. Старокостянтинів (загальною площею 49,27 

кв.м), виготовлений фізичною особою - підприємцем ТИЩУКОМ Борисом 

Володимировичем, рецензент – приватне підприємство «Оцінка Еко Захід» 

(СКОЦ В’ячеслав Степанович); 

вул. Острозького, 28, м. Старокостянтинів (загальною площею 23,3 кв. м), 

виготовлений фізичною особою - підприємцем ТИЩУКОМ Борисом 

Володимировичем, рецензент – приватне підприємство «Оцінка Еко Захід» 

(СКОЦ В’ячеслав Степанович); 

вул. Острозького, 28, м. Старокостянтинів (загальною площею 26,4 кв.м), 

виготовлений фізичною особою - підприємцем ТИЩУКОМ Борисом 

Володимировичем, рецензент – приватне підприємство «Оцінка Еко Захід» 

(СКОЦ В’ячеслав Степанович); 
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вул. Миру, 5, с. Огіївці (загальною площею 69,3 кв.м), виготовлений 

фізичною особою-підприємцем ТИЩУКОМ Борисом Володимировичем, 

рецензент – приватне підприємство «Оцінка Еко Захід» (СКОЦ В’ячеслав 

Степанович); 

вул. Центральна, 9/2, с. Огіївці (загальною площею 36,9 кв. м), 

виготовлений фізичною особою - підприємцем ТИЩУКОМ Борисом 

Володимировичем, рецензент – приватне підприємство «Оцінка Еко Захід» 

(СКОЦ В’ячеслав Степанович); 

вул. Миру, 7, м. Старокостянтинів (загальною площею 21,7 кв. м), 

виготовлений фізичною особою - підприємцем ТИЩУКОМ Борисом 

Володимировичем, рецензент – ТзОВ «Подільська незалежна оцінка» 

(КАРПЕНКО Олег Васильович). 

 

2. Відділу комунального майна виконавчого комітету міської ради 

(Олександр НІКОЛАЙЧУК) забезпечити зберігання оригіналів звітів 

незалежної оцінки об’єктів комунальної власності Старокостянтинівської 

міської територіальної громади – нежитлових приміщень зазначених в пункті 1 

рішення. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської 

ради, начальника фінансового управління виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради Валентину КАМІНСЬКУ. 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК 


