
 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

IV сесії міської ради VІІІ скликання 
 

24 грудня 2020 року № 32 

м. Шепетівка 

 

Про утворення комісії з відбору  

суб'єктів оціночної діяльності 

 

 З метою врегулювання процедури конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності 

для проведення оцінки майна та експертної грошової оцінки земельних ділянок для викупу 

земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що перебувають у 

власності громадян і юридичних осіб, відповідно до Земельного кодексу України, Закону 

України «Про оцінку земель», Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 

професійну оціночну діяльність в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 26 

жовтня 2011 р. N 1103 «Деякі питання визначення оціночної вартості нерухомості та об'єктів 

незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються)», Наказу Фонду Державного 

майна України від 31.12.2015 р. № 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний 

відбір суб'єктів оціночної діяльності», керуючись ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Шепетівська  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Утворити комісію з відбору суб’єктів оціночної діяльності та затвердити її склад 

(додаток). 

2.  Рішення ХХІІІ сесії міської ради VІІ скликання від 18 травня 2017 року №41«Про 

утворення комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та рішення LXXIV сесії міської 

ради VII скликання від 11 червня 2020 року №44 «Про внесення змін до пункту 1 рішення 

ХХІІІ сесії міської ради VІІ скликання від 18 травня 2017 року №41«Про утворення комісії з 

відбору суб’єктів оціночної діяльності» вважати такими, що втратили чинність. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

виконавчих органів ради А.Мовсісяна  та постійну комісію з питань земельних відносин, 

архітектури та будівництва, охорони навколишнього середовища (голова комісії О.Піголь). 

 

 

 

Міський голова                                     Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Додаток  

до рішення IV сесії міської  ради  

VIІI скликання   

від 24.12.2020 № 32 

 
 

Склад  
конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності 

 
 

Мовсісян  

Артур Врамович 

 

 

Гринь  

Олександр Михайлович 

- заступник міського голови з питань розвитку 

інфраструктури та проектно-інвестиційної діяльності, 

голова комісії; 

 

- начальник управління економіки, підприємництва та 

підтримки інвестицій апарату Шепетівської міської ради 

та її виконавчого комітету, заступник голови комісії; 

 

Григорчук  

Ганна Павлівна 

 

- головний спеціаліст юридичного відділу апарату 

Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету, 

секретар комісії. 

 

Члени комісії: 

 

  

Бондарєв 

Максим Васильович 

 

 

Донков  

Володимир Васильович 

 

Мазурець  

Наталія Миколаївна 

 

 

Піголь 

Олександр Анатолійович 

 

 

Чеханюк  

Антоніна Вікторівна 

 

-   голова комісії з питань розвитку промисловості, житлово- 

    комунального господарства, підприємницької діяльності, 

    транспорту, енергетики та зв’язку (за згодою); 

 

-   начальник відділу містобудування та архітектури  

     Шепетівської міської ради; 

 

- начальник відділу з питань регулювання земельних 

відносин апарату Шепетівської міської ради та її 

виконавчого комітету; 

 

- голова постійної комісії з питань земельних відносин, 

архітектури та будівництва, охорони навколишнього 

природного середовища (за згодою); 

 

- головний спеціаліст відділу з питань регулювання 

земельних відносин апарату Шепетівської міської ради та її 

виконавчого комітету; 

 

 

Начальник відділу з питань регулювання  

земельних відносин                                                                        Наталія МАЗУРЕЦЬ 

 

 

Секретар міської ради                                                                     Роман ВОЗНЮК 


