
ПРОЕКТ 

 
 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
                            

(_________________ сесія сьомого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

_______________ року                                                                       № _____ 
 

 

Про визначення вартості продажу 

нерухомого майна на повторному 

аукціоні: домоволодіння, 2/3 частини 

житлового будинку з надвірними 

будівлями, що знаходяться за 

адресою: Кіровоградська область 

м.Світловодськ, смт Власівка, 

вул.Приморська, 12  

 

 Розглянувши лист директора філії Кіровоградський аукціонний центр 

Державної Акціонерної компанії "Національна мережа Аукціонних центрів" 

П.А.Морозова від 12.03.2016 № 127 про прийняття рішення ціни продажу 

об’єкту на повторному аукціоні продажу об′єкту : домоволодіння, 2/3 частини 

житлового будинку з надвірними будівлями, що знаходяться за адресою: 

Кіровоградська область, м.Світловодськ, смт Власівка, вул. Приморська, 12, 

враховуючи, що згідно Договору від 11.02.2016 № 01/2-16, укладеного між 

Власівською селищною радою та філією "Кіровоградський аукціонний центр»,  

аукціон 11 березня 2016 року з продажу нерухомого майна, а саме: 

домоволодіння (2/3 частини житлового будинку з надвірними будівлями за 

адресою: вул.Приморська, 12, смт Власівка м.Світловодськ Кіровоградської 

області) не відбувся в зв’язку із відсутністю заяв на участь в аукціоні від 

потенційних покупців, згідно п.1 ст.18
1
 Закону України «Про приватизацію 

невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», ст.26 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи пропозиції постійних 

депутатських комісій селищної ради, Власівська селищна рада  

ВИРІШУЄ: 

1. Провести повторний аукціон зі зниженням початкової вартості об’єкту: 

домоволодіння (2/3 частини житлового будинку з надвірними будівлями, 

розташованого за адресою: Кіровоградська область, місто Світловодськ, смт 

Власівка, вул. Приморська, 12, на _____ відсотків – _____ грн. 

2. На повторному аукціоні ціну вартості об’єкту: домоволодіння 

(2/3 частини житлового будинку з надвірними будівлями), розташованого за 

адресою: Кіровоградська область, місто Світловодськ, смт Власівка, 

вул.Приморська, 12 встановити в розмірі _____ грн.. 
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3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного 

голови Кравченка В.І. та постійну депутатську комісію з питань законності, 

правопорядку, депутатської діяльності, гласності, захисту прав людини, зв’язків 

з об’єднаннями громадян та реалізації державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності (голова комісії депутат Глинченко О.М.) та на 

постійну депутатську комісію з питань промисловості, енергетики, місцевого 

господарства та комунальної власності (голова комісії депутат Вовк Т.В.) 
 

 

Селищний голова                                                                               А.Бабаченко 


