
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦlЯ
дЕпАртАмЕнт Агропромислоl}ого розвитItу

нАк.l\З

м. Cl,rrrt Nу /3- /Z.а'

цього

zz_ц_J,r/,

fIро створення копliсii з проведення
оцiнки нерухомого маЙна,
що переда€ться в орснду

Вiдповiлно до Методики оцiнки об'ектiв оренди, зчтверд;ыеноi
постаIlовою Kaбirter,1, MiHicTpiB Украiни Bi.l ] 0,08. ]995 .Yl 629 <Про
затверд)+.ення \lето,,lики оцtнки BapTocTi об'скгiв tlрен:и. порядк\ BIlK} lI_r

opeH_lape\I обороr,них rrатерiа.,tьних засtrбiв та порядк}, на.lання в }ipe,]llт
орендаревl коштlв га цlнних па],]срtвs 1зi зпllнаьlи тх _1опOвtlеtlIlяNlи), ;Llя
здiйснення оцiнки нерухопtого rtайна, що Ilередii6:ться в оренду. та 1, зв'язк1, з

кадровил.tи зл,ritлалtи

НАКАЗУЮ;

l, Утворити комiсiю .Щепар,га]\1е}rту агропро[лис,rlового розвитку Cl,rlcbKoi
об,тасноi дер7IiавноТ адмiнiстрачii (да,lti по тексту - l]епартаr,lент) з провеJення
оцiнки нерухоl\,lого iчtайна. що передil€ться в оl]енду ]а адресоlо: м, C.yi\,II.I. By,rl

Гlершtlтравнева, 29, що перебчвас на ба_lансi jJettapTatteHTy Til ]атвер]иrи ]i
ск.пад (додасться).

2. Вiдповi,lа-lьнiсть за виконання\t цього наказу пок,lасти на IIачаIьниNа

управ.riння бухгалтерського об.riк1,. сконолtiчIlого по]витБ\ ,]а l(адрового
lабезttечеIrня - гtl_лtrвного бухга:rгера Jlitto"tacHKo На,га;Iitо Nlиксl.Lаiвн1 ,

3, Визнати таким, що втрати_rlи чиннiсть IIакази лиреI(тора !спартаьtент1 вiд
10,01.201З Nч б-ОJJ <Про створеttttя Korlicil з ttрове,tеtlня оuiнки нер}\о\lого
I\fайна, що переда€,lься в орендyll та Bi.l 18.0],20l5 ,Yl ]5-оД <Ilpo вltесеtIttя
злriн до cKral1, KoMiciT, затвер:;ttеного наказо]l Jиректора {ettapIaпreHr1 Bi,t

10,0],20lЗ N96_ОД)
4. Контроль за виконання

2]lrpeKTop [епартаNIенry В-М.lвчеlIко



ЗАТВЕРДЖЕНС)

Наказ лиректора Деtrарта\lенту
агропроNlислового розвитку
Сiул,lсыtоi об,,rас ноl державноТ
адl\{lнiстрацlt

,,J4 оЦ Д, /з' Ny / Д

Склад
Korticiт з проведення оцiнки нерухо}rого майна, Iцо псреда€ться в 0рснду

Го;ова Kol,ticii:

HiKo",racHKoНатiлпiя на,rальник у,прав,riння бухга.п,герського об;iк1,.
Миttо.tllв ]] сьонLr\]i,,чоlо роlвиl\\ J dJ lгово о <аоеl сче ня

_ о.rовниЙ бl xt _ t ten

Ч-rени Koпlicii:

Васильсва Свiт,цана - наt]а,цьник в]ддi,rу бr,х га;tтерськогсl об,лiк\, тa
Ва_ltентилI]вна фirrdнсово кредtlтt]огозабезпеlIення..llеныоrI]с]t

Мепьник Вапеrrтина головttий спеtljа,liст вiддiлr кадрового TJ
Мико"цаТвна юриди.lного забезпечення

Мороз О_lrександр - го_повний слецiа-riст вiддi,rу бухга.п.герс ько г о облiку
о:rександрович та фiЕансово-кредиrного зебезпечення

IIетроваОксана заступникнача,lыlикауправлiнняб_yхга_,tтерського

]аоезпечеtlня

Турчин Петро заступнll]( начаrtыIика .чправ,tiннч ви1-1оL'jtLицтв.r

Тванtlвич сi,льсыtогосподарсl,ко]' гtролчычii тз rlрчово't
ПпоNl,tс loBoL li

Начальник управ.ltiння
бухга",rтерського облiку,
екоrrомiчноr,о розвrrтку
та кадрового забезпеченlля - /l


