
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

   

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 21. 03. 2012  р.                                                                                                №  102 

Про створення та затвердження складу комісії  

з проведення стандартизованої оцінки майна  

комунальної власності територіальної громади  

міста Києва, переданого до сфери управління  

Дніпровської районної в місті Києві державної  

адміністрації 
 

 Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (зі 

змінами та доповненнями), Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна (зі змінами та доповненнями), керуючись рішенням Київської 

міської ради від 22.09.2011 №34/6250 «Про затвердження Положення про оренду 

майна територіальної громади міста Києва», керуючись розпорядженням 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 31.01.2011 № 121 «Про реалізацію районними в місті Києві 

державними адміністраціями окремих повноважень» (зі змінами та 

доповненнями): 

 

 1. Створити та затвердити склад комісії з проведення стандартизованої 

оцінки майна комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

комунальної власності територіальної громади міста Києва, яке передано до сфери 

управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (далі - 

Комісія) та закріплено на праві господарського відання за Дніпровською районною 

в місті Києві державною адміністрацією згідно з додатком 1. 

2. Комісії при здійсненні стандартизованої оцінки керуватись п. 5.8 

Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого 

рішенням Київської міської ради від 22.09.2011 №34/6250, та надавати до відділу з 

питань майна комунальної власності акти оцінки нерухомого та іншого окремого 

індивідуально визначеного майна за формою згідно додатку 2. 

3. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього 

розпорядження на офіційному веб-сайті Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

4. Контроль за виконання розпорядження покласти на заступника голови         

Г. Короткіх. 
 

 

Голова                                                                                                             О. Шевчук 



Додаток 1 

до розпорядження Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації  

від 21.03.2012     № 102 

 

 

Склад комісії 

з проведення стандартизованої оцінки об’єктів майна комунальної власності 

територіальної громади міста Києва, яке закріплено на праві господарського 

відання за Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією: 

 

Голова комісії: 

1. Павленко А. М. –   керівник апарату Дніпровської районної в 

                                                    місті Києві державної адміністрації  

Члени комісії: 

2. Осінська Л. В. –    начальник відділу-головний бухгалтер 

3. Миргородська В. В. –   заступник начальника відділу  

                                                    бухгалтерського обліку і звітності 

4. Левченко О. І. –    начальник відділу адміністративно - 

                                                    господарського забезпечення 

5. Голуб І. Д. -     заступник начальника відділу з питань майна 

                                                    комунальної власності 

6. Жаборовський В. Л. –   провідний спеціаліст відділу адміністративно-  

                                                         господарського забезпечення 

 

 

Керівник апарату                А. Павленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

до розпорядження Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації  

від  21.03.2012      № 102 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:  

________________________________________ 

(посада керівника Головного управління 

або райдержадміністрації) 

ЗАТВЕРДЖУЮ:  

__________________________________________ 

(посада керівника підприємства) 

____________ 

(підпис) 

___________________ 

(прізвище та ініціали) 

____________ 

(підпис) 

___________________ 

(прізвище та ініціали) 

"___" ____________ 20 року "___" ____________ 20 року 

 

 

АКТ 

оцінки нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                                         (повна назва об'єкта оцінки, інвентарний номер) 

_____________________________________________________________________________________  

Підприємство (господарське товариство), на балансі якого перебуває майно, що передається в 

оренду  

__________________________ 

          (код згідно з ЄДРПОУ)  

   

_____________________________________________________________________________________ 

                                                                      (повна назва підприємства - юридичної особи)  

Комісія, утворена згідно з наказом ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                                        (посада керівника органу, що утворив комісію)  

від "___" ____________ 20__ року N _______, у складі 

голови _______________________________________________________________________________ 

                                                                               (прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи) 

членів: _______________________________________________________________________________ 

                                                                               (прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи) 



_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

на засіданні (протокол від "___" ____________ 20__ року N ___) розглянула результати оцінки 

нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна і з урахуванням вимог Методики 

оцінки об'єктів оренди визначила його оціночну вартість на "___" ____________ 20_ року.  

Комісія підтверджує, що оціночна вартість майна згідно з відомостями розрахунку становить: 

 

 

Назва об'єкта оцінки Вартість, тис. гривень 

 

 

Голова комісії _______________ 

(підпис) 

____________________________ 

(прізвище та ініціали) 

Члени комісії: _______________ 

_______________ 

_______________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

"___" ____________ 20__ року.     

 


