
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
15.01.2020                                                                                                              № 19 

м. Лиман 

Про утворення комісії по відбору 

суб’єктів оціночної діяльності для 

проведення оцінки вартості майна 

об’єктів комунальної власності, що 

підлягають приватизації, відчуженню 

та оренди  

З метою забезпечення прозорості в проведенні експертної грошової оцінки 

комунального майна територіальної громади, створення конкурентного середовища 

для суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки майна, керуючись статтею 10 Закону 

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

Україні», Наказом Фонду Держмайна України № 2075 від 31.12.2015 р., Методикою 

оцінки об'єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та 

Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів, затвердженої 

Постановою КМУ № 629 від 10.08.1995 р., ст. 25, 29 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», та у зв’язку з кадровими змінами, керуючись ст. 40 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Утворити комісію по відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 

оцінки вартості майна об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, 

відчуженню та оренди згідно додатку.  

2. Рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради від 17.01.2018 № 1 

“Про утворення комісії по відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 

оцінки вартості майна об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, 

відчуженню та оренди”, рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради від 

18.04.2018 № 121 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Лиманської 

міської ради від 17.01.2018 № 1 “Про утворення комісії по відбору суб’єктів оціночної 

діяльності для проведення оцінки вартості майна об’єктів комунальної власності, що 

підлягають приватизації, відчуженню та оренди”, рішення виконавчого комітету 

Лиманської міської ради від 20.06.2018 № 191 “Про внесення змін та доповнень до 

рішення виконавчого комітету від 17.01.2018 № 1 “Про утворення комісії по відбору 

суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки вартості майна об’єктів комунальної 

власності, що підлягають приватизації, відчуженню та оренди” визнати такими, що 

втратили чинність. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Муравльову О.М. 

 

Міський голова       П.Ф. Цимідан 



                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                               рішенням виконавчого комітету 

                                                                               від 15.01.2020 № 19 

 

 

 Комісія по відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки 

вартості майна об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, 
відчуженню та оренди 

 

 

Муравльова Олена Миколаївна Заступник міського голови, голова комісії 
  

Гавриленко Анатолій 

Миколайович 
Депутат міської ради, заступник голови комісії 

 

Наумов Володимир Вікторович Головний спеціаліст сектору екології та 

природних ресурсів відділу житлово-

комунального господарства виконавчого 

комітету Лиманської міської ради, секретар 

комісії 
Члени комісії׃ 
 

 

Авдєєнко Надія Павлівна Начальник відділу економічного розвитку та 

торгівлі  виконавчого комітету 
Кича Катерина Іванівна                  Головний спеціаліст відділу містобудування та 

архітектури  виконавчого комітету; 
Манцева Наталія Іванівна Головний бухгалтер, начальник відділу обліку 

та звітності  виконавчого комітету 
Сердюк Ірина Вікторівна В. о. начальника відділу житлово — 

комунального господарства виконавчого 

комітету Лиманської міської ради   
Пилипенко Тетяна Вікторівна Начальник фінансового управління міської 

ради 
Шуляченко Ірина Олексіївна Начальник юридичного відділу виконавчого 

комітету 

 

Розроблено відділом житлово-комунального господарства 
 

 

Т. в. о. начальника відділу  
житлово-комунального господарства                                        Ю.С. Соляник  
 

Керуючий справами                                                             Р.О. Малий 

 

 


