
C)/yICbItA оБлАснА дЕр}ItАI]нА АдмIнIстрАцIя
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

нлItлз

м. Суп{и No J€,Pe.// оr /.0rА

Про створення KoMiciI :}

проведення оцiнки нерухомого
майна, що передасться в ореIIду

ВiдповiднО дО N4етодикИ оцiнки об'ектiв оренди, затверджсrrоi
Постан,овоrо Кабir+ету N4iHicTpiB Украiни вiд l0 серпня 1995 р, J\lb 629 <<ll;lo
затвердженFIя N4етодики оцiнки об'сктiв оренди, Порядку викупу оренд.i[)сN,.I
ОбОРОТНИХ Матерiальних засобiв та Порядку надання в кредит орендарlсвi
КОШТiВ Та цiнних паперiв> (.i змiнами та доповненнями), для здiйсl-tс,ttittt
ОЦiНКИ нерУхомого майна, що передасться R оренду за адресою: м. Cvrr;.i.
ВУЛ. ПеРШОтраВIJева, 29, що r-rеребувас на балансi !епартамсI],,\/
агропроМислового розви,гк)/ СумськоТ обласгтоТ державноl' адмiтлiстрацiТ l.i,t j'
зв'язку з кадровими змjнами

НАКАЗУЮ:

1. УТВОРити комiсiю з проведення оцiнки нерухомого майна, iiii)
передаеться в оренду, та затверди-ги ir склад (лоласться),

2. ВiДПовiдальнiсть за виконаI{I]я цього наказу покласти на н&чоJIьIlи;,:-l

УПРаВЛiГIня бУхгалтерського облiку, економi.tного аналiзу та розвитку сiльськl,.ч
територiй - головFIого бухгалтера HiKo;raeHKo Н.М.

З. ВИзrrати таким, що втратив чиннiсть, наказ ЩепартамqIi1,\,,
аГРОПрОМИслового розвитку Сумськоi' обласноТ державIrоТ адмiнiстраuiТ l;i,,i
12,|0.20]5 Iгq 43-оЩ <<I1p с,гворе[lIIя KoMicii з провеЛеЕIня оцiнки н'ерухопtil:,i,
майна, що передасться в оренду)).

4. КонтроJIь за виконанIlям цього IJаказу заJтишIаю за собою.

Виконуючий обов'язки
директора Щепа р,га NteIITy О.П Петрова



koМlcll з проведення

нiколаенко
наталiя Миколаiвна

члени KoMicii:

васильева
свiтлана Валентинiвна

Касян
Олександр Iванович

Мелъник
валентина Миколаiвна
Рсзнiк
оксана Миколатвна

Турчин
Петро Iванович

Начальник управлiння бухгалтерського
облiку, економiчного аналiзу та розвитl{у
сiльських територiй - гоJlовtIий бухгалтер

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Щепартаменту
агропромислового розвитку
Сумськоi обласноТ державноТ
адмiнiстрацiТ

t{y ,В - /2

Склад
оцiнки нерухомого майна, що передаеться в opeнil\},

- начальник угlравлiння бухгалтерського облiкt,,
економiчного аналiзу та розвитку сiльських
територiй * головIfий бухгалтер, голова KoMicii

- заступник начаJIьника вiддiлу бухгалтерськоI,i)
облiку та фiнансово-кредитного забезпечення

- головtIий спецiалriст вiддiлу економiчного аналi,з1,,

iнвестицiй та розвитку сiльських територiй

- головний спецiалiст-юрисконсульт

- начальник вiддiлу бухгалтерського облiку Trl

фiнансово*кредитного забезпечення

- заступник директора .Щепартаменту - начаJIьIIик

управлiнrrя сприяння розвитку галузей оiльськсrl,о
господарстI]а, харчовоi промисловостi ru пuдроur.r,"п

забезпечення

l
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Н.М.Нiкола€нко


