
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
23.12.2015                               Ужгород                                         № 529 
   
  
  
Про конкурсну комісію та робочу групу 
 

Керуючись рішенням ХІХ сесії міської ради VI скликання 02.08.2013 
року  № 976 "Про Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок та 
об’єктів комунального майна": 

 
1.  Затвердити склад конкурсної комісії з визначення суб’єкта оціночної 

діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок 
згідно з додатком 1.  

2. Затвердити склад робочої групи з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок 
згідно з додатком 2. 
        3. Розпорядження міського голови 13.08.2013 року № 310 "Про 
конкурсну комісію та робочу групу" визнати таким, що втратило чинність. 
        4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського голови Габора О.М. 
 
 
Міський голова                                                                      Б. Андріїв 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                        Додаток 1 
                                                                        до розпорядження міського голови  
                                                                        23.12.2015 № 529 
                                                  

СКЛАД 
 

конкурсної комісії з визначення суб’єкта оціночної діяльності для 
проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок 

 
Габор Олександр Михайлович    - заступник міського голови, голова  
                                                           комісії 
 
Клещева Світлана Сергіївна         - головний спеціаліст відділу оренди  
                                                           та приватизації майна і землі  
                                                           управління майном департаменту міського 
                                                           господарства, секретар комісії 
 

Члени комісії 
 

Готра Віталій Вікторович             - депутат міської ради (за згодою) 
 
Костенчук Олександр                    - директор департаменту міського        
Анатолійович                                    господарства 
 
Мельничук Світлана                      -  начальник управління Державної   служби       
Сергіївна                                           України з питань геодезії, картографії та   

                                            кадастру в Ужгородському районі  
                                                            Закарпатської області (за згодою) 
                                  
Пекар Віталій Іванович                  - начальник юридичного відділу  
                                                            департаменту міського господарства 
 
Полтавцева Тетяна                          - заступник директора департаменту  
Вікторівна                                          міського господарства, начальник  

                     управління майном 
 
Садовнікова Вероніка                     - начальник відділу оренди та приватизації 
Олександрівна                                   майна і землі управління майном міста 
                                                             департаменту міського господарства 
 
Чепкий Олександр                          - начальник відділу землекористування 
Олексійович                 
 
Керуючий справами виконкому                                                 О. Макара 
                     



                                                                        Додаток  2 
                                                                        до розпорядження міського голови 
                                                                         23.12.2015 № 529 
 

СКЛАД 
 

робочої групи з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
експертної грошової оцінки земельних ділянок 

 
Клещева Світлана Сергіївна 
 
 
 

Члени 

  - головний спеціаліст відділу оренди 
та приватизації майна і землі  
управління майном департаменту 
міського господарства, керівник 
робочої групи 

 
робочої групи 
 

Баняс Василь Юрійович  - головний спеціаліст відділу оренди   
та приватизації майна і землі 
управління майном департаменту 
міського господарства 

Зеленяк Світлана Сергіївна - головний спеціаліст юридичного 
відділу департаменту міського 
господарства 

Луцюк Ірина Богданівна - провідний спеціаліст відділу ринку та 
оцінки земель управління Державної 
служби України з питань геодезії, 
картографії та кадастру в 
Ужгородському районі Закарпатської 
області (за згодою) 

 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                    О. Макара 

 


