
 
 

 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

    Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

Чотирнадцятої сесії 

 

06.09.2021 р.                                           Летичів                                               № 23 

Про затвердження оновленого складу 

конкурсної комісії з відбору суб’єктів 

оціночної діяльності для проведення 

експертної грошової оцінки земельних 

ділянок комунальної власності  
 

Відповідно до ст.12, 128 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в України», Законів України «Про 

оцінку земель», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 

діяльність в Україні», пункту 11 постанови Кабінету Міністрів України від 

22.04.2009 р. №381, з метою забезпечення конкурсних засад та неупередженості 

у відборі суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової 

оцінки земельних ділянок комунальної власності, які підлягають продажу 

фізичним та юридичним особам та у зв’язку із кадровими змінами, селищна 

рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити склад конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної 

діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок 

комунальної власності в кількості 9 чоловік (додаток 1). 

2. Пункт 3 рішення дев’ятнадцятої сесії Летичівської селищної ради від 

18.11.2016 р. №26 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір 

суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки 

земельних ділянок комунальної власності», вважати таким, що втратив 

чинність. 

3. Виконання даного рішення покласти на відділ земельних відносин 

Летичівської селищної ради. 

 

 

 

Селищний голова                                                  Ігор ТИСЯЧНИЙ 

  



 

Додаток 1 

до рішення  чотирнадцятої сесії 

Летичівської селищної ради 

від 06.09.2021 р. №23 

 

 

 

СКЛАД 

конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 

експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності 

 

Голова комісії: Пузарецький Володимир Іванович – заступник селищного голови  

Заступник голови комісії: Поліщук Олена Михайлівна – начальник відділу 

земельних відносин  

Секретар комісії: Коберник Олена Володимирівна – начальник юридичного 

відділу  

Члени комісії:  

- Тімофеєва С.А. – спеціаліст земельного відділу  

- Скрипник М.В. – депутат селищної ради  

- Бадовська Т.М. – начальник відділу економіки  

- Гаврищук О.Л. - депутат селищної ради  

- Хавхун А.О - депутат селищної ради  

- Грищук О.О. - депутат селищної ради 

 

 

 

Селищний голова                                              Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


