УКРАЇНА

НОВОВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
від 6 вересня 2012 року №19/14
м. Нововолинськ
Про приватизацію об’єктів
комунальної власності територіальної
громади міста Нововолинська
Відповідно до Закону України “Про приватизацію невеликих державних
підприємств (малу приватизацію)”, керуючись ст. 26 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, беручи до уваги клопотання Нововолинськї
міської виконавчої дирекції Волинського обласного відділення Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 22.08.2012р.
№01-17-1621 та виробничого управління комунального господарства житловокомунального об’єднання від 24.04.2012р. №06-320 та висновку про вартість
майна (експертної оцінки), виданого ТзОВ «Волинь-експерт»(додається) міська
рада
ВИРІШИЛА:

1.Включити вбудоване нежитлове приміщення на вулиці Святого
Володимира, будинок №3 до переліку об’єктів, що підлягають приватизації
шляхом викупу орендарем – Нововолинською міською виконавчою дирекцією
Волинського обласного відділення Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності.
2.Включити нежитлове приміщення (будівлю трансформаторної підстанції)
на вулиці Лісна, будинок №8 до переліку об’єктів, що підлягають приватизації
шляхом аукціону.
3.Оформити право власності на об’єкти, зазначені в пунктах 1 та 2 цього
рішення, за Нововолинською міською радою.
4.Площу приміщень, зазначених в пунктах 1 та 2 цього рішення, уточнити
при виготовленні технічної документації на об’єкт.

5.Вартість нежитлових приміщень, зазначених в пунктах 1 та 2 цього
рішення, прийняти, виходячи з експертного висновку вартості об’єкта

відчуження.
6.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 565722 (П’ятсот
шістдесят п’ять тисяч сімсот сімдесят дві) гривні 0 копійок, в тому числі ПДВ
94295 (Дев’яносто чотири тисячі двісті дев’яносто п’ять) гривень 0 копійок.
7.Вважати таким, що втратив чинність пункт 4 рішення міської ради від
03.05.2012р. №16/12 «Про приватизацію та продаж об'єктів комунальної
власності територіальної громади міста Нововолинська».
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
міського голови, секретаря міської ради Рожелюка В.Д.
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