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НОВОВОЛИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 3 травня 2012року №16/12
м.Нововолинськ

Про приватизацію та продаж об'єктів
комунальної власності територіальної 
громади міста Нововолинська

          Відповідно до Законів України  " Про місцеве самоврядування в Україні" та 
Закону  України  "Про  приватизацію  невеликих  державних  підприємств  (малу 
приватизацію)",   на  підставі  заяв  гр.Сидорука  М.І.  та  гр.Магомаєва  М.Д. 
(додаються),  погодження  житлово-комунального  підприємства  №1  від 
17.01.2012р.  №14,  клопотання  підприємства  «Нововолинськводоканал»  від 
09.04.2012р. №382, звіту про оцінку транспортного засобу №32 ТзОВ «ЗАТ УПЦЗ 
«Експерт-Сервіс» (додається) та висновку про вартість майна (експертної оцінки), 
виданого ТзОВ «Волинь-експерт» (додається), міська рада 

ВИРІШИЛА:

        1.Включити в перелік об'єктів комунальної власності територіальної громади 
міста, що підлягають приватизації способом викупу, згідно з поданими заявами:    
   - приміщення силового щита  біля гуртожитку за адресою: місто Нововолинськ, 
вулиця І.Сірка  №5 гр.Сидоруку Миколі Івановичу;
   -  вбудоване  приміщення  за  адресою:  місто  Нововолинськ,  вулиця  Кобзаря, 
будинок №17 гр.Магомаєву Магомеду Джамбулатовичу. 
       2.Дати згоду підприємству «Нововолинськводоканал» на продаж трактора 
марки ЕО2621А, реєстраційний № ВШ 2687, 1980 року випуску, шасі №78899, 
залишкової вартості не має та затвердити його експертну оцінку без ПДВ в сумі 
8682 (Вісім тисяч шістсот вісімдесят дві) гривні.
       3.Підприємству  «Нововолинськводоканал»  кошти від  продажу  трактора 
перерахувати до бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету.
       4.Затвердити  звіт  про  оцінку  (експертну  оцінку)  частини  вбудованого 
приміщення  «літер  А-5»,  загальною  площею  201,8  кв.  м,  що  знаходиться  за 
адресою:  місто  Нововолинськ,  проспект  Перемоги,  1а  в  сумі  561283  (П’ятсот 
шістдесят  одна  тисяча  двісті  вісімдесят  три)  гривні,  в  тому  числі  ПДВ  93547 
(Дев’яносто три тисячі п’ятсот сорок сім) гривень.



         5.Затвердити  звіт  про  оцінку  (експертну  оцінку)  складу  «літер  А-1»,  
загальною площею 140,9 кв.  м,  що знаходиться за адресою: селище Жовтневе, 
вулиця Грушевського,  №8 в  сумі  57065  (П’ятдесят  сім тисяч  шістдесят  п’ять) 
гривень, в тому числі ПДВ 9511 (Дев’ять тисяч п’ятсот одинадцять) гривень.

             Міський голова                                                           В.Б.Сапожніков

             Громик 30586 
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