У К Р А Ї НА
Ж И ТО М И РС Ь КА ОБЛАСТЬ
ХОРОШ ІВСЬКИЙ РАЙОН

ІРШАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
ДЕСЯТА СЕСІЯ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
від 22 серпня 2017 року

№ 322

«П ро внесення змін до П ереліку об’єктів
ком унальної
власності,
що
підлягають
приватизації ш ляхом викупу у 2017 році»

Керуючись п. 30 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами
України «Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих державних
підприємств (малу приватизацію)», відповідно до Програми приватизації об'єктів
комунальної
власності територіальної громади смт.Іршанська, затвердженої рішенням УІІ-Ї сесії Іршанської
селищної ради УІ-го скликання від 23.06.2011 року, беручи до уваги рекомендації постійної комісії
ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості,
підприємництва та сфери послуг, селищна рада об'єднаної територіальної громади
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Переліку об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації
шляхом викупу у 2017 році, затвердженого рішенням сесії Іршанської селищної ради № 223 від
17.02.2017 року, а саме: доповнити перелік пунктом:

1.7. - нежлітлове приміщення гаражу площею 24.00 ке.м.. яке орендується та поліпшено
замовником Марченко С.А., розміщено за адресою смт.іриіанськ. вул.Гагаріна, І та знаходяться на
балансі Іршанської селищної ради;
1.8. - нежлітлове приміщення площею 95.00 кв.м., яке орендується та поліпшено замовником
Баранівським Л.П.. розміщено за адресою смт.іршанськ, вул.Гулія. 8 (барак) та знаходяться на
балансі КП «Іршстське КП».
2. Затвердити перелік об'єктів комунальної власності Іршанської територіальної громади, що
підлягають приватизації шляхом викупу у 2017 році (в новій редакції): нежитлові приміщення, що
розміщені за адресою смт.іршанськ, вул.Гулія, 8 (барак) та знаходяться на балансі КП «іршанське КП»:
1.1. приміщення площею 36,80 кв.м. (заявник/орендар - ПП Пасічна С В );
1.2. приміщення площею 47,95 кв.м. (заявник/орендар -1111 Харченко М.С.);
1.3. приміщення площею 19,50 кв.м. (заявник/орендар - ПП Глазєва О.Є.):
1.4. приміщення площею 27,89 кв.м. (заявник/орендар - ПП Попок О.Г.);
1.5. приміщення площею 28,00 кв.м. (заявник/орендар - ПП Корнієнко А.В.);
1.6. приміщення площею 16,70 кв.м. (заявник/орендар - ПП Резніков 1.1 ).
1.7. приміщення гаражу площею 24,00 кв.м. (заявник/орендар - Марченко С.А.);
1.8. приміщення площею 95,00 кв.м. (заявник/орендар - Баранівський Л.П.).
3. Витрати, пов'язані з проведенням приватизації об'єктів, покласти на покупців.
4. Кошти, одержані від приватизації, зарахувати до міського бюджету.
5. Затверджений перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади, що
підлягають приватизації шляхом викупу у 2017 році (в новій редакції), оприлюднити на веб-сторінці
селищної ради.
6. К онтроль за виконанням ріш ення покласти на постійну депутатську ком ісію
селищ ної ради: з питань ж и тлово-ком ун альн ого господарства, ком унальної власності,
пром исловості, підп ри єм н и ц тва та сфери послуг (голова ком ісії - К озаков М .М .).

Іршанський селищний голова
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Анатолій Рак

