
 
УКРАЇНА 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

селищного голови 

від  28.04.2021                                                                                          №  84    
 

Про  проведення конкурсу з  відбору  
суб’єктів   оціночної діяльності для  
проведення незалежної оцінки об’єкта  
оренди нерухомого майна та іншого 
індивідуально визначеного  
комунального майна   

 

 Керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законами України «Про  оренду державного та комунального 

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

в Україні», враховуючи  Положення про конкурсний відбір суб’єктів  

оціночної діяльності, яке затверджене  наказом Фонду державного майна 

України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна 

України від 16.01.2018 № 47), який зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 20.02.2018 з № 198/31650,  

 

ЗОБОВ`ЯЗУЮ: 

1. Провести конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 

проведення незалежної оцінки об’єкта оренди нерухомого майна-

нежитлового приміщення № 1, площею 50,3 кв.м., розташованого за адресою: 

70435, Запорізька область, Запорізький район, смт.Балабине, вул. Миру, 25 та 

іншого індивідуально визначеного  комунального майна, яке знаходиться на 

балансі Кушугумської селищної ради, а саме: прилад для вимірювання 

очного дна «Ротекс 700» (2017 року випуску) та апарат УВЧ терапії 

«Ундатерм» (2017 року випуску). 

       2.Створити конкурсну комісію з  відбору суб’єктів   оціночної діяльності 

для  проведення незалежної оцінки об’єкта оренди нерухомого майна та 

іншого індивідуально визначеного  комунального майна  (далі-Конкурсна 

комісія) в наступному складі: 

 

Харченко Олександр Володимирович, 

перший заступник Кушугумського 

селищного голови 

 

Устименко 

 

 

 

голова комісії 

 

 



2 
 

Яна Володимирівна,  

головний спеціаліст,юрисконсульт 

юридичного відділу апарату 

виконавчого комітету Кушугумської 

селищної  ради 

 

 

 

 

секретар комісії 

 

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ: 

 

Власов Михайло Сергійович 

 

 

 

Алексинська Світлана Іванівна 

 

 

 

Радєва Наталія Вячеславівна 

 

начальник юридичного відділу 

апарату виконавчого комітету 

Кушугумської селищної ради 

 

начальник фінансового відділу 

Кушугумської селищної ради 

 

 

спеціаліст з публічних закупівель 

Кушугумської селищної ради 

 

 

 

3. Конкурсній комісії: 

3.1.) підготувати інформаційне повідомлення про оголошення 

конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності; 

3.2.) забезпечити розгляд конкурсної документації,  

3.3.) відібрати переможця шляхом голосування ; 

3.4) результати конкурсу оформити протоколом та оприлюднити 

дану інформацію на офіційному веб-сайті  Кушугумської селищної ради; 

 3.5.) здійснити інші повноваження, передбачені чинним 

законодавством України, пов'язані з проведення конкурсного відбору. 

4.Контроль за виконанням даного розпорядження  залишаю за 

собою. 

 

 Селищний голова                                                                 В.С.Сосуновський      


