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СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕР}КАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
ДВПАРТАlЧIЕНТ АГРОПРОМИСЛОВ ОГО РОЗВИТКУ

,ze DI яr/у
нАкАз

пr. Суми х, ,/J:Dр

О.П.Петрова

Про створення постiйно дiючоI
KoMicii з оцiнки нерухомого
майна, що переда€тьсrl в оренду

, lD v-t,vrrДr\{r \ts4qJrr 'r." ' "Лr.rr*/,z.]iliii
затвердженоi постановою Кабiнету I\{iHicTpiB Украiни вiд 10 серпня 1995, p;,i,liiЗаТВердженоl постановою Кабtнету MiHicTpiB Украiни вiд 10 серпня 1995, р,,,.,у
ЛЪ 629 <ГIрО ЗаТВердження Методики оrliнки об'сктiв оренди, Порядку вик}tt!, ;i

ОРеНДаРеМ оборотних матерiальних засобiв та Порядrtу надання в кредит; ]i

Орендаревi кошrтiв та цiнних паперiв>> (зi зпцiнами та доповненнями), для; ii

ВИЗНаЧеННя оЦiнки BapTocTi нерухомого майt+а, цiо передасться в сlренду за "ll]

алресоЮ: М. Суми, вул. Першотравнева, 29, та перебувае на OanuH.il ji

/]еrrартаменту агропромисJIового розвитку СумськоТ обласноj' державноii i,i

аДМiнiстlэацil, у зв'язку з змiноtо структу и та штатIIого розпису fiепартаменту ' ,,I

НАItАЗУ}о:

1, Утворити постiйно дiкlчу KoMicito з оцiнки нерухомого майна, що
передастьоя в оренду (далi - Комiсiя), та затвердити lj'оклад (лоластьояr). 

.

2, KoMiciT здiйсгrlовати стандартLIзоваI]у оцiнку нерухомого майна у
ПорЯДку, визIIаLIеному N4етодиttоtо. Резу;tьтатtt проведеtIня стаIIдартизованоi

"l

оцiнки з MeToIo укладання (продовя<ення) договорiв оренди оформляти актами i
оlliгtкtz нерухомого майна за формою згiltтrо з долатком 2 до N4етодики. 

"]

3. Складенi акти оl]iнки нерухомого майна lIаправJIя-ги на рецеlIзування
та затвер/(iIiенIIя до Регiогтального вiддiлrегrlтя сDогtду дерх(авного майна УкраТни
по Сумськiй областi.

4, Вiдповiдальнiсть за викоI]анFIя tlього I]аказу llокласти на на заступника
Д(ИреI(Тора fiепартаменту начальника управлiння сприяння розвитку
агропро]\(ислового виробн}{цтва та xaplloBoi проьтl-лсitоlзостi Турчиrrа ГI.I.

5. Вltзнати таким, Lцо втратив .ilTttrIicTb, наказ !егrартаменту
аГропро]\4}4слоl]ого розвитIrу Сумськоi обласнсli 2(еp)KnBI]oT адмiнiстрачii вiд
03.1 0.20l б JtГс 61-ОД uПро,. cTBopeHHrI ttocTiйHo дirочоi KoMiciT з 'оцiнки
tIерухомого майна) що передасться в оренду)),

6. l{оrrтроль за виI<оF{аIJI-IяNI цього наказу залиIt]аIо за собоtо,

I}иконуlоч ий обов'язlси
ди ре ктора Деп аРта меIIlry



Турчин
Петро Iванович

члени KoMlcll:

васильева
свiтлана Валентинiвна

Касян
Олександр Iванович

Мельник
валентина Миколаiвна

нiколаснко
наталiя Миколаiвна

Рсзнiк
оксана I\4иколаiвна

зАтI]Ерд)I(Eно

Наказ lепартаменту
агропромислового розвитку
Сумськоi обласноТ державноi
адмiI-tiстрацiТ

о2D, р1./D/у xn //:D9
Склад

гlостiйно дiIо.rоi KoMicii з оцillкrl tIерухомого майна,
. IЦО ПеРеДВ€ТIrСfl В ОI)еllДУ

- заступник директора Щепартаменту - начшIьник

управлiння сприяння розвитку агропромислового
виробництва 1,а харчовоТ промисловостi, голова
rtoMicii

- головний спецiалiст вiддiлу бухгалтерського
облiку та фiнаrrсово-кредитного забезпечення

управлiнrrя бухгалтероького облiку, економiчного
аr-rалiзу та розвитку сi-пr,ських територiй

- головний спецiалiст вiддiлу економiчного аналiзу,
iнвестицiй та розвитку оiльоъltих ,гериторiй

управлiння бухгалтерського облiку, економiчного
аналiзу та розвLIтку сiльських територiй

- гоJIовний спецiалiс,г-tорлtсконсуль,г

- заступник начаJIъника управлir-rня бухгалтерського
облiку, el<oHoмti.Itlo],o агtа.lriзу та розвитку сiльських
територiй начil,,,lьItllI( вiддiлу бухгалтерського
облiку та фiIrансово-liредиl,ного забезпечення
головний бухгалтер

- заступFIик начаlIьLIика rзiдtлi.lrу бухгалтерського
об-,riку та фitIаrrсово-](редитного забезпечення
заступниli i,QJtol]IIo1-o бухгалтера управлiння
бухгалтерськоr,о облriку, екогtомiчного анаrriзу та

розвитку сiльських територiй

,.
Заступник начальника уп ра вл i н lrя
бухгалтерського облiку, екоtlомiч IIого
аналiзу та розвитку сiльських територiй
н ачальн иlс вiддiлу бухгалтерсько го
облiку та фiнансово-кредитного
забезпе.rенцrl - головtlий бухгалтер Н.М.Нiкола€нко


