
ПРОЕКТ 

 
ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
                            

(_________________ сесія сьомого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

_______________ року                                                                       № _____ 
 

Про затвердження звіту про 

оцінку   майна  та  рецензії  на  

звіт   про   проведення  незалежної 

оцінки - домоволодіння 

(2/3 частини житлового будинку 

та надвірні будівлі), що 

знаходяться за адресою: 

Кіровоградська область, місто 

Світловодськ, смт Власівка, 

вулиця Приморська, 12 

 

 Заслухавши інформацію селищного голови Бабаченка А.Г., розглянувши 

рішення селищної ради від 14 червня 2013 року № 336 "Про продаж об’єкту 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади смт Власівка 

в особі Власівської селищної ради", звіт про оцінку майна, домоволодіння 

(2/3 частини житлового будинку та надвірних будівель), що знаходяться за 

адресою: Кіровоградська область, місто Світловодськ, смт Власівка, вулиця 

Приморська, 12, виконаний суб'єктом оціночної діяльності ФОП 

Глущенко Р.М.(сертифікат № 510/15 суб’єкта оціночної діяльності від 

19.червня 2015 року до 19 червня 2018 року), рецензію на звіт про проведення 

незалежної оцінки - 2/3 частини житлового будинку та надвірних будівель, що 

знаходяться за адресою: Кіровоградська область, місто Світловодськ, смт 

Власівка, вулиця Приморська, 12, яка зроблена ФОП Петровим А.О. 

(сертифікат № 15980/14, виданий 31 січня 2014 року) від 11.12.2015 року, 

керуючись ст.ст.10-13 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та 

професійно-оціночну діяльність в Україні", ст.ст.26, 42 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", Власівська селищна рада      

ВИРІШУЄ: 

 1. Затвердити "Звіт про оцінку майна – об'єкт оренди: домоволодіння 

(2/3 частини житлового будинку та надвірних будівель), що знаходяться за 

адресою: Кіровоградська область, місто Світловодськ, смт Власівка, вулиця 

Приморська, 12" (вартість об’єкту оцінки: становить 74111 (сімдесят чотири 

тисячі сто одинадцять) гривень без ПДВ. 
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 2. Відділам планово-економічному та земельно-комунальному 

забезпечити здійснення подальших заходів для здійснення продажу об’єкту 

відповідно до чинного законодавства. 

 3. Продаж вищевказаного майна на конкурентних засадах шляхом 

проведення аукціону доручити _________________________________________. 

  4. Контроль за виконанням рішення покласти на Глинченко О.М. голову 

конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 

незалежної оцінки майна комунальної власності територіальної громади селища 

Власівка, та постійну депутатську комісію з питань промисловості, енергетики, 

місцевого господарства та комунальної власності (голова комісії депутат 

Т.Вовк). 

 

Селищний голова                                                                       А.Бабаченко 


