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У К Р А Ї Н А

НОВОВОЛИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 вересня 2013 року №26/6
м.Нововолинськ

Про приватизацію комунального майна
територіальної громади міста Нововолинська


          Відповідно до Законів України  " Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", Нововолинська міська рада 

ВИРІШИЛА:

        1.Включити в перелік об'єктів комунальної власності територіальної громади міста, що підлягають приватизації способом викупу, окреме індивідуальне визначене майно, а саме:
    
- нежитлове приміщення за адресою: вулиця Святого Володимира, будинок №3, площею 17,3 м2 (кабінет №9);
- нежитлове приміщення за адресою: вулиця Святого Володимира, будинок №3, площею 23,6 м2 (кабінет №39);
- нежитлове приміщення за адресою: вулиця Святого Володимира, будинок №1, площею 16,1 м2 (кабінет №1);
- нежитлове приміщення за адресою: вулиця Святого Володимира, будинок №1, площею 16,5 м2 (кабінет №3);
- нежитлове приміщення за адресою: вулиця Святого Володимира, будинок №3, площею 9,1 м2 (кабінет №2);
- нежитлове приміщення за адресою: вулиця Святого Володимира, будинок №1, площею 35 м2 (кабінети №10 та №11);
- нежитлове приміщення за адресою: вулиця Святого Володимира, будинок №1, площею 14,0 м2 (кабінет №7);
- нежитлове приміщення за адресою: вулиця Святого Володимира, будинок №1, площею 19,0 м2 (кабінети №2 та №5);
- нежитлове приміщення за адресою: вулиця Святого Володимира, будинок №1, площею 8,8 м2 (кабінет №8);
- нежитлове приміщення за адресою: вулиця Святого Володимира, будинок №1, площею 8,8 м2 (кабінет №4);
- нежитлове приміщення за адресою: вулиця Святого Володимира, будинок №3, площею 27,4 м2 (кабінет №13);

- нежитлове приміщення за адресою: вулиця Святого Володимира, будинок №3, площею 17,6 м2 (кабінет №52);
- нежитлове приміщення за адресою: вулиця Святого Володимира, будинок №1, площею 25,2 м2 (кабінет №7);
- нежитлове приміщення за адресою: вулиця Святого Володимира, будинок №1, площею 23,2 м2 (кабінет №3);
- нежитлове приміщення за адресою: вулиця Святого Володимира, будинок №1, площею 27,0 м2 (кабінет №6).

2. Площі об’єктів, зазначених в пункті 1 цього рішення, уточнити при проведенні технічної інвентаризації.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови, секретаря міської ради Рожелюка В.Д. 






                   Міський голова                                                           В.Б.Сапожніков

             Громик 30586 

