
  

 

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПРОЄКТ- Р І Ш Е Н Н Я 

 Від __________ 2021р. №                                          сесія селищної ради                  

смт. Воскресенське                                                      восьмого скликання 

             
    Керуючись ст.ст. 17, 122, 127, 128, 134 Земельного кодексу України, 

Законами України «Про оцінку земель», «Про оцінку майна, майнових прав 

та професійну оціночну діяльність в Україні», ст.13 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, постановою Кабінету Міністрів України 

від 22.04.2009 №381 «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з 

розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та 

комунальної власності» (зі змінами) з метою визначення вартості земельних 

ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти 

нерухомого майна селищна рада:  
 

       ВИРІШИЛА: 

         1. Внести зміни до рішення Воскресенської селищної ради від 

30.06.2020 року № 21 «Про створення конкурсної комісії Воскресенської 

селищної ради з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 

експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна» виклавши 

додаток 1 до рішення у новій редакції. 

        2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, раціонального використання земель та 

екології  

Селищний голова                                 Олександр ШАПОВАЛОВ               

«Про внесення змін до рішення 

Воскресенської селищної ради від 

30.06.2020 року № 21 «Про створення 

конкурсної комісії Воскресенської 

селищної ради з відбору суб’єктів 

оціночної діяльності для проведення 

експертної грошової оцінки 

земельних ділянок 

несільськогосподарського 

призначення, на яких розташовані 

об’єкти нерухомого майна » 

 



      додаток № 1  

                                                                                       до рішення сесії 

селищної ради 

                                                             від _______2020 року  №______ 

(нова редакція) 

Склад 

конкурсної комісії Воскрсенської селищної ради з відбору суб’єктів 

оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних 

ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані 

об’єкти нерухомого майна. 

 

1.    Яськів Юрій -  заступник селищного голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради – голова комісії 

2. Манжула Людмила – керуюча справами (секретар) виконавчого 

комітету Воскресенської селищної ради -  секретар комісії; 

3.    Черненко Наталія – начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності - головний бухгалтер селищної ради -  член комісії; 

4.    Сакун Олена – начальник юридичного відділу селищної ради  – член 

комісії. 

5.   Ігнатов Олександр - староста селища Грейгове, сіл Водокачка, Степове, 

Червоне Вітовського району Миколаївської області -  член комісії; . 

6. Хроленко  Ігор – староста с. Калинівка Вітовського району 

Миколаївської області -  член комісії; . 

7. Крикун Інна - староста с. Михайло-Ларине Вітовського району 

Миколаївської області -  член комісії;. 

 

 

Селищний голова                                                    Олександр ШАПОВАЛОВ 

 

 

 

 



АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ проєкту рішення селищної ради  

«Про внесення змін до рішення Воскресенської селищної ради від 

30.06.2020 року № 21 «Про створення конкурсної комісії Воскресенської 

селищної ради з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 

експертної грошової оцінки земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти 

нерухомого майна» 

 

 

Заступник селищного голови________________________Ю.ЯСЬКІВ 

 

Керуючий справами (секретар) 

 виконавчого комітету                    ________________________Л. МАНЖУЛА 

 

Начальник юридичного відділу _________________________О. САКУН 

 
 


	ПРОЄКТ- Р І Ш Е Н Н Я
	Від __________ 2021р. №                                          сесія селищної ради

