
 
ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ       
Вул. Василя Липківського, 30, м. Липовець, Вінницький район, Вінницька область, 22500; 2-34-50, 2-19-66;                            

 е-mail: lypovetsmr@gmail.com, код ЄДРПОУ 04325957 

 

РІШЕННЯ № 94 

 

14 січня 2021 року         м. Липовець                         5 сесія 8 скликання 

 

Про проведення стандартизованої оцінки  

комунального майна (крім землі) 

 

Відповідно до статті 26, частини 5 статті 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», абзацу шостого пункту 19, пункту 21 Методики 

оцінки об’єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 

від 10 серпня 1995 року за №629, враховуючи висновок постійної комісії міської 

ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту, міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Створити комісію для проведення стандартизованої оцінки майна 

(крім землі), що належить до комунальної власності Липовецької міської ради 

Вінницької області (22500, Вінницька обл., Липовецький р-н, м. Липовець, 

вул. Василя Липківського, 30; код ЄДРПОУ 04325957), за залишковою вартістю 

на підставі даних бухгалтерського обліку. 

 

2 Затвердити персональний склад комісії з проведення 

стандартизованої оцінки комунального майна (крім землі): 

 

 

ДЗІПЕТРУК 

Ірина Вікторівна 

– голова комісії, начальник відділу бухгалтерського 

обліку, звітності та господарського забезпечення 

міської ради; 

 

СМИК 

Роман Сергійович 

– член комісії, спеціаліст відділу бухгалтерського 

обліку, звітності та господарського забезпечення 

міської ради; 

 

БАРАНЧУК 

Лідія Іванівна 

– член комісії, головний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку, звітності та 

господарського забезпечення міської ради. 

 

3. Комісії за результатами проведеної роботи оформити Акти оцінки 

нерухомого майна, згідно з Додатком 2 до Методики оцінки об'єктів оренди, 
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затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 року 

№ 629. 

 

4. Акт оцінки нерухомого майна подати на затвердження сесії 

Липовецької міської ради.  

 

5. На підставі акту оцінки нерухомого майна, комісії з проведення 

стандартизованої оцінки комунального майна (крім землі), здійснювати 

розрахунок орендної плати нерухомого майна, що належить до комунальної 

власності Липовецької міської ради задля визначення стартової орендної плати 

та розміру гарантійного внеску. 

 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту (голова комісії Юрій ЮКАЛО). 

 

 

 

 

В.о. міського голови       Олеся НАЗАРЕНКО  
 


