
Протокол№l 
засідання комісії з конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності у 

сфері оцінки земель 

м. Андрушівка 

. . .. 

зал засщань м1ськ01 ради 

Присутні: 
Голова комісії 
Секретар комісії 
Члени комісії: 

Засідання веде голова комісії Ляшук М.М.

Порядок денний: 

26.08.2021 року 

14.00 год 

- Ляшук М.М.
- Гриневич М.С.
- Байбула Н.М.

Кучерява Н.П.
- Комінарець А.О.
- Завацький А. Ф.
- Яремчук В.Л.

1. Про визнання переможця у конкурсі з відбору суб' єкта оціночної
діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельної ділян,ки, яка 
розташована за адресою: м. Андрушівка, вул. Механізаторів,17. 

З питання порядку денного слухали інформацію Ляшука М.М., який 
повщомив, що на конкурс подали документи три претенденти: 

- ТОВ «Перша земельна агенція», вул. Генерала Луппова, 14 кв.З 1,
м. Бердичів, Житомирська область, 13300 

- ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг», вул. Набережна,?, кв.204, м. Вишгород,
Київська область, 07300 

- ТОВ «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА», вул. Шевченка, 52,
м. Полтава, 36039 

Умови конкурсу: 
Земельна ділянка несільськогосподарського призначення для розміщення 

та експлуатації будівель та споруд автомобільного транспорту та дорожнього 
господарства (код 12.04), площею 1,0336 га, кадастровий номер 
1820310100:01:011:0011 розташована за адресою: м. Андрушівка, вул. 
Механізаторів, 1 7. 

Перелік документів, які подаються на розгляд комісії: заява на участь у 
конкурсі, згода на обробку персональних даних, копії установчих документів, 



кваліфікаційних документів оцінювачів, копії сертифіката суб' єкта оціночної 
діяльності, а також інформацію про кількість складених учасником звітів про 
експертну грошову оцінку земельних ділянок за попередні 24 місяці. 

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і 
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов'язаних з виконанням робіт, термін виконання робіт. 

На конкурс подали документи три претенденти 

- ТОВ «Перша земельна агенція», вул. Генерала Луппова, 14 кв.З 1, м.
Бердичів, Житомирська область, 13300. Керівник - Паюк О.В. Ціна конкурсної 
пропозиції- 3900,86 грн (без ПДВ). Термін виконання робіт - 15 (п'ятнадцять) 
календарних дюв. 

- ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг», вул. Набережна, 7, кв.204, м. Вишгород,
Київська область, 07300. Керівник - Ковальський Р.С. Ціна конкурсної 
пропозиції - 5626,43 грн (без ПДВ). Термін виконання робіт - 25 (двадцять 
п'ять) робочих днів. 

- ТОВ «УКРАЇНСЬКА УІПВЕРСАЛЬНА БІРЖА», вул. Шевченка, 52, м.
Полтава, 36039. Керівник С.В. Гладкий. Ціна конкурсної пропозиції - 2400,00 
грн ( з урахуванням ПДВ). Термін виконання робіт - 5 (п'ять) календарних днів. 
Відповідно поданої інформації - виконано 5 експертних грошових оцінок за 2020 
р1к. 

2. Комісія вирішила:
1) Визнати конкурс таким, що відбувся.
2) Визнати переможцем конкурсу щодо відбору суб'єктів оціночної

діяльності - ТОВ «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА», вул. Шевченка, 52, 
м. Полтава, 36039. Керівник С.В. Гладкий. 

3) Рекомендувати міському голові укласти договір на виконання послуг з
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по 
вул. Механізаторів, 17 з ТОВ «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА». 

Голова комісії 

Секретар комісії 

Члени комісії: 

Михайло ЛЯШУК 

Марія ГРИНЕВИЧ 

Наталія БАЙБУ ЛА 

Наталія КУЧЕР ЯВА 

�нтон КОМІНАРЕЦЬ 

Андрій ЗАВАЦЬКИЙ 

Володимир ЯРЕМЧУК 


