УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ХОРОШІВСЬКИЙ РАЙОН

ІРШАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
Д Е С Я Т А СЕСІЯ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
від 22 серпня 2017 року

№ 321

«Про включення в перелік об’єктів
комунальної власності, що підлягають
приватизації ш ляхом викупу у 2017 році»
Розглянувш и заяву М арченко С .А. та Баранівського Л.П .. щодо вклю чення
у перелік о б ’єктів, що підлягаю ть приватизації неж итлових приміщ ень ш ляхом
викупу, беручи до уваги реком ендації постійної комісії ради з питань житловокомунального
господарства,
комунальної
власності,
промисловості,
підприємництва та сфери послуг, керуючись п. ЗО ч. 1 ст. 26 Закону України
«Про місцеве сам оврядування в Україні», Законами У країни «Про приватизацію
державного майна», «Про приватизацію невеликих держ авних підприємств
(малу приватизацію )»,
відповідно до Програми приватизації об'єктів
комунальної власності територіальної громади смт.Ірш анська, затвердж еної
ріш енням УІІ-Ї сесії Ірш анської селищ ної ради УІ-го скликання від 23.06.2011
року, селищ на рада об'єдн ан ої територіальної громади

ВИРІШИЛА:
1.
В клю чити в перелік о б ’єктів комунальної власності Ірш анської
територіальної громади, щ о підлягаю ть приватизації ш ляхом викупу у 2017 році:
- неж итлове прим іщ ення гаражу площ ею 24,00 кв.м., яке орендується та
поліпш ено зам овником М арченко С .А., розміщ ено за адресою смт.Ірш анськ,
вул.Гагаріна, 1 та знаходяться на балансі Ірш анської селищ ної ради;
- неж итлове приміщ ення площ ею 95,00 кв.м., яке орендується та
поліпш ено замовником Баранівським Л.П ., розміщ ено за адресою смт.Ірш анськ,
вул.Гулія, 8 (барак) та знаходяться на балансі КП «Ірш анське КП»:

2.
К онтроль за виконанням ріш ення покласти на постійну депутатську
комісію селищ ної ради: з питань ж итлово-комунального господарства,
комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг (голова
комісії - Козаков М .М .).

І рш анськи й сели щн и й

