
 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(сорок перша сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

19  квітня  2019 року                                                                        № 612 

 

Про затвердження звіту 

№ ЖИХТКЖ871-499 з незалежної 

оцінки комунального майна 

Власівської територіальної 

громади смт Власівка – котла 

водогрійного КВГМ-30-150, що 

знаходиться за адресою: 

Кіровоградська область, 

м.Світловодськ, смт Власівка, 

вул.Східна, 11, та надання дозволу 

КП «Власівські мережі» на 

відчуження вищезазначеного 

майна шляхом продажу 

 

Розглянувши заяву директора КП «Власівські мережі» МАТВІЙЦЯ В.В. 

від 14.02.2019 № 80, звіт № ЖИХТКЖ871-499 з незалежної оцінки  

комунального майна Власівської територіальної громади смт Власівка – котла 

водогрійного КВГМ-30-150, що знаходиться за адресою: Кіровоградська 

область, м.Світловодськ, смт Власівка, вул.Східна, 11, виконаний суб'єктом 

оціночної діяльності ДОБРОВОЛЬСЬКИМ Г.М., Довідку про внесення 

інформації зі звіту про оцінку до єдиної бази даних звітів про оцінку, рішення 

Власівської селищної ради від 22.11.2018 року № 536 «Про погодження КП 

«Власівські мережі» відчуження майна, що є комунальною власністю 

територіальної громади смт Власівка, шляхом продажу», рішення сесії 

Власівської селищної ради від 31.10.2018 № 362 «Про затвердження 

Положення про порядок списання майна, що є комунальною власністю 

територіальної громади смт Власівка», керуючись ст.25, ст.26, ст.60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування та враховуючи пропозиції постійних 

депутатських комісій селищної ради, Власівська селищна рада  

ВИРІШУЄ:  

1. Затвердити звіт № ЖИХТКЖ871-499 з незалежної оцінки  комунального 

майна Власівської територіальної громади смт Власівка – котла водогрійного 

КВГМ-30-150, що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, 

м.Світловодськ, смт Власівка, вул.Східна, 11 у сумі 104652,00 грн (сто чотири 

тисячі шістсот п'ятдесят дві грн 00 коп.) з урахуванням ПДВ. 



 

 

2.Надати дозвіл комунальному підприємству «Власівські мережі» на 

відчуження комунального майна - котла КВГМ–30-150, що знаходиться за 

адресою: Кіровоградська область, м.Світловодськ, смт Власівка, вул.Східна, 11  

шляхом продажу. 

3. Відчуження вищевказаного майна здійснити шляхом продажу за 

вартістю не нижчою ніж визначена незалежною експертною оцінкою. 

4. Затвердити умови продажу майна: 

• витрати пов’язані з підготовкою продажу майна покласти на 

балансоутримувача КП «Власівські мережі»; 

• подальше використання майна визначає покупець; 

• витрати пов’язані з проведенням продажу майна покласти на покупця. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію селищної ради з питань промисловості, енергетики, 

місцевого господарства, комунальної власності та реалізації державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності (голова комісії депутат 

ВОВК Т.В.). 

 

 

 

Селищний голова                                                                        А.Г.БАБАЧЕНКО 
 


