
 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(шістдесят третя сесія шостого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24  квітня  2015 року                                                                      № 724 

 

Про продаж об’єктів нерухомого 

майна комунальної власності 

територіальної громади смт 

Власівка в особі Власівської 

селищної ради 

  

 Заслухавши інформацію селищного голови та розглянувши Витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності серія ЕЕС № 391106 від 19.03.2015 року на будівлю по 

вул.Лівобережна, 4, смт Власівка м.Світловодськ та розглянувши рішення 

селищної ради від 28.12.2012 року № 266 "Про прийняття 2/3 частини 

будинковолодіння до комунальної власності територіальної громади 

смт Власівка, як відумерлої спадщини", витяг з Державного реєстру прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності на 2/3 частини житлового 

будинку по вул.Приморська, 12 в смт Власівка від 29.03.2013 року, номер 

запису про право власності: 498907, звіт з оцінки майна 8/7, керуючись ст.143, 

ст.144 Конституції України, ст.362 Цивільного кодексу України, пп.34 п.1 ст.26, 

п.5 ст.60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Законом 

України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу 

приватизацію)», враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій, 

Власівська  селищна  рада   

 

ВИРІШИЛА: 

  

 1. Відчужити на конкурентних засадах шляхом проведення аукціону у 

2015 році об’єкт нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади смт Власівка в особі Власівської селищної ради, а саме будівлю, об'єкт 

нерухомого майна, за адресою: вулиця Лівобережна, будинок № 4, смт Власівка 

м.Світловодськ Кіровоградської області. 

 2. Відчужити на конкурентних засадах шляхом проведення аукціону у 

2015 році об’єкт нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади смт Власівка в особі Власівської селищної ради, а саме 2/3 частини 

житлового будинку, об'єкт житлової нерухомості, за адресою: вулиця 

Приморська, будинок № 12, смт Власівка м.Світловодськ Кіровоградської 

області. 



 

 

 3. Виконавчому комітету Власівської селищної ради підготувати та 

провести продаж об'єктів нерухомого майна комунальної власності 

територіальної громади смт Власівка в особі Власівської селищної ради, а саме: 

будівлю, об'єкт нерухомого майна, за адресою: вулиця Лівобережна, будинок 

№ 4, смт Власівка м.Світловодськ Кіровоградської області та 2/3 частини 

житлового будинку, об'єкт житлової нерухомості, по вул.Приморська, будинок 

№ 12, смт Власівка за незалежною оцінкою відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

 4. Рішення селищної ради від 14.06.2013 року № 336 вважати таким, що 

втратило чинність. 

 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань промисловості, енергетики, місцевого господарства та 

комунальної власності (голова комісії депутат Якимець М.В.) 

 

 

Селищний голова                                                                       О.Пасько 


