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СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРХtАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
ДЕПАРТАМЕIIТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

нАкАз

м. Суми xn /,4 о"D

Про внесення змiн до складу
KoMicii, затвердженого
наказом директора Щепартаменту
вiд 10.01.2013 ЛЪ 6-ОД

бlдповlдно до iVIетодики оцlнки оо,сктlв оренди, затверджено1
постановою КМУ вiд 10.08.1995 J\b 629 <Про затвердження методики оцiнки

Вiдповiдно Методики оцlнки об'сктiв затвердженоi

BapTocTi об'ектiв оренди, порядку викупу орендарем оборотних матерiа;rьних
засобiв та порядку наданнrI в кредит орендаревi коштiв та цiнних паперiв> для
здiйснення оцiнки нерухомого майна, що передаетъся в оренду та у зв'язку з
змiною структури та штатного розпису Щепартаменту,
НАКАЗУЮ:

1. Внести змiни до складу KoMicii з проведення оцiнки нерухомого майна,
yTBopeнoi наказом директора Щепартаменту агропромислового розвитку вiд
10.01.201lЗ J\Ъ б-ОД <Про створення KoMioii з проведення оцiнки нерухомого
майна, що передаеться в оренду), викJIавши iT сцгtад у редакцii, що додаеться.

2. Визнати таким, що втратив чиннiсть нак€Lз директора ,Щепартаменту
агропромислового розвитку вiд 1З.|0.20114 Ns З9-ОД <Про внесення змiн до
скJIаду KoMicii, затвердженого нак.вом директора .Щепартаменту вiд 10.01.2013
J\ъ6-од> .

3. Контроль за виконання цього шаю за собою.

Щиректор Щепартаменту G*4 в.м.Iвченко

Начальник вiддiлу бухгалтерського
облiку та фiнансово-кредитного забёзпеченн

Головний спецiалiст вiддiлу кадрового
та юридичного забезпечення

Я-=/ "-- С.В.Васильсва

"z* В,М.Мельник



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора,Щепартаменту
агропромислового розвитку
CyMcbKoi обласноi державноi

Склад
KoMicii з проведення оцiнки нерухомого майнfll що передасться в оренду

- начЕLгIьник управлiння бухгалтерсъкого облiку,
економiчного розвитку та кадрового забезпечення

- головний бухгалтер, голова KoMicii

- заступник нач€uIъника управлiння
бухгалтерського облiку, економiчного розвитку та
кадрового забезпечення, член KoMicii

- заступник начЕLпьника управлiння виробництва

V-
нiколаенко Наталtя
миколатвна

Петрова Оксана
Петрiвна

Турчин Петро
Iванович

васильева Свiтлана
валентинiвна

Мороз Олександр
Олександрович

мельник Валентина
миколаiвна

Начальник управлiння
бухгалтерського облiку,
економiчного розвитку
та кадрового забезпечення
головний бухгалтер

сiльськогосподарськоi продукцii та
промисловостi, член KoMicii

харчовоi

- нач€uIьник вiддiлу бухгалтерського облiку ,га

фiнансово-кредитнqго забезпечення, член KoMicii

- головний спецiалiст вiддiлу бухгалтерського
облiку та фiнансово-кредитного забезпечення,
член koMicii

- головний спецl€rлlст вlддlлу кадрового та
юридичного забезпечення, член KoMiciT

Н.М.Нiкола€нко


