
 
УКРАЇНА 

БІБРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

         ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

          РІШЕННЯ 
             № 182 

          14.06.2021 року                                 

  м. Бібрка  

Про внесення змін до складу конкурсної 

комісії для проведення конкурсного 

відбору суб’єктів оціночної діяльності з 

незалежної оцінки майна та експертної 

грошової оцінки земельних ділянок 

комунальної власності Бібрської міської 

ради 

 

 З метою впорядкування роботи виконавчого комітету Бібрської  міської ради 

стосовно проведення конкурсів по визначенню суб’єктів оціночної діяльності з 

незалежної оцінки комунального майна, експертної грошової оцінки земельних ділянок, 

керуючись Наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015р. №2075, Законами 

України “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”, 

“Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, “Про 

оцінку земель”, “Про місцеве самоврядування в Україні”,  

 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до складу конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору 

суб’єктів оціночної діяльності з незалежної оцінки майна та експертної грошової 

оцінки земельних ділянок комунальної власності Бібрської міської ради (далі - 

Конкурсна комісія) в кількості 5 (п’ять) осіб, в складі: 

Поломаний  

Володимир Дмитрович 

- Начальник відділу державної 

реєстрації виконавчого комітету 

Бібрської міської ради, голова комісії. 

Федик Ігор Андрійович - Інспектор відділу “Центр надання 

адміністративних послуг” 

виконавчого комітету Бібрської 

міської ради, заступник голови 

комісії. 

Задерецька Мар’яна Степанівна - Інспектор виконавчого комітету 

Бібрської міської ради, член комісії. 

Федущак Юрій Андрійович - Інспектор виконавчого комітету 

Бібрської міської ради, секретар 

комісії. 

Паранька Віра Володимирівна - Головний спеціаліст виконавчого 

комітету Бібрської міської ради, член 

комісії. 



2. Внести зміни у робочу групу з підготовки інформації про конкурс, опрацювання 

поданих претендентами документів та інформаційної довідки (далі – Робоча група) в 

складі 3 (трьох) осіб в складі: 

Заблоцький Максим Андрійович - Заступник Бібрського міського 

голови, член комісії, голова робочої 

групи. 

Христіна Катерина Вікторівна - Головний бухгалтер виконавчого 

комітету Бібрської міської ради, член 

робочої групи. 

Березюк Олег Зеновійович - Інспектор виконавчого комітету 

Бібрської міської ради, секретар 

робочої групи. 

 

3. Конкурсній комісії та Робочій групі в своїй діяльності керуватись Положенням про 

конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності затвердженого Наказом Фонду 

державного майна України від 31.12.2015р. №2075. 

4. Рішення виконавчого комітету №114 від 01.03.2021 року вважати таким що втратило 

чинність. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами (секретаря) 

виконавчого комітету Бібрської міської ради С.З.Охримович. 

 

 

 

Бібрський міський голова                          Р.Я.Гринус 

 

 


