
 

 

Власівська  селищна  рада 
м.Світловодська  Кіровоградської області 

                            

(сорокова сесія шостого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

29 листопада  2013 року                                                                   № 432 

 

Про затвердження Протоколу №  1 

від 12.11.2013 р.  засідання комісії з питань  

закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою,  

оцінки земель та визначення виконавця земельних  

торгів на конкурентних засадах Власівської  

селищної ради та результату конкурсного відбору  

виконавця послуг з проведення земельних торгів  

  

       Керуючись ст.ст.12,136 Земельного Кодексу України,  ст.26  Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказом Міністерства 

аграрної політики та продовольства України № 579 від 25.09.2012 р., Порядком 

закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення 

виконавця земельних торгів на конкурентних засадах та створення комісії з 

питань закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та 

визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, 

затвердженого рішенням Власівської селищної ради № 361 від 23.08.2013 р.,  

враховуючи  протокольне рішення конкурсної комісії з питань закупівлі послуг 

з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця 

земельних торгів на конкурентних засадах Власівської селищної ради від 

12.11.2013 р., селищна  рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

  1. Затвердити Протокол  № 1  від 12.11.2013 р. засідання комісії з питань 

закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення 

виконавця земельних торгів на конкурентних засадах Власівської селищної 

ради та результати конкурсного відбору виконавця послуг з проведення 

земельних торгів, що додається. 

       2. Визначити переможцем конкурсу з відбору виконавця послуг з 

проведення земельних торгів ПП "ІМАКО", код ЄДРПОУ 36680914.  



 

       3. Укласти з приватним підприємством "ІМАКО" договір на виконання 

послуг з проведення земельних торгів згідно з рішенням Власівської селищної 

ради від 15.02.2013 р. № 309 "Про внесення змін в рішення селищної ради від 

23.12.2011 року № 132 та  від 27.04.2012 року № 190 "Про внесення змін в 

рішення сесії 25.05.2009 року за № 539 "Про затвердження переліку земельних 

ділянок несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу або 

прав на них на конкурентних засадах на території Власівської селищної ради 

Кіровоградської області". 

  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на заступника 

селищного  голови  Кравченко В.І. та постійну депутатську комісію селищної 

ради з питань промисловості, енергетики, місцевого господарства та 

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

 

 

Селищний голова                                                                         О.О.Пасько 


