
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(восьме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

31 березня 2021 року №

Про затвердження переліку об’єктів 
комунальної власності Володимирецької 
селищної територіальної громади, які 
підлягають приватизації в 2021 році

Керуючись Законом України «Про приватизацію державного і 
комунального майна» від 18.01.2018 року, статтями 26, 60 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою КМУ № 803 від 
06.06.2007 року в редакції Постанови КМУ № 432 від 10.05.2018 року, селищна 
рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити перелік об’єктів комунальної власності Володимирецької 

селищної територіальної громади, що підлягають приватизації в 2021 році 
згідно додатку.

2. Виконкому селищної ради здійснити приватизацію об’єктів 
комунальної власності територіальної громади смт Володимирець, вказаних в 
додатку згідно чинного законодавства.

3. Створити аукціонну комісію селищної ради в складі:
Голова комісії КОТОВИЧ Арсен -  заступник селищного голови;
Секретар комісії -  спеціаліст відділу містобудування, архітектури,

земельних відносин, житлово-комунального господарства, благоустрою, 
економіки, інвестицій, приватизації, комунальної власності, надзвичайних 
ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної роботи і охорони праці;

Члени комісії: КРУК Олександр- депутат селищної ради;
БОВА Анатолій- депутат селищної ради;
ДЕСЯТНИК Микола- депутат селищної ради;
ШЕЛІГАН Ольга- начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності 

комп’ютерного-технічного та господарського забезпечення;
КОЦЯК Юрій -  головний спеціаліст відділу юридичної, регуляторної, 

організаційно-кадрової роботи;
МАРКОВЕЦЬ Олександр -  начальник відділу містобудування, 

архітектури, земельних відносин, житлово-комунального господарства.



благоустрою, економіки, інвестицій, приватизації, комунальної власності, 
надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної роботи і 
охорони праці.

4. Аукціонній комісії для продажу об’єктів комунальної власності 
Володимирецької селищної територіальної громади підготовити умови 
продажу об’єктів вказаних в додатку та подати їх на затвердження органу 
приватизації при Володимирецькій селищній раді.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії

Василь КОВЕНЬКО



Додаток до рішення
селищної ради №
від 31 березня 2021 року

Перелік об’єктів комунальної власності Володимирецької селищної 
територіальної громади, які підлягають продажу в 2021 році

№
п/п

Об’єкт Місцезнаходження Загальна
площа,
м.кв.

Шляхи приватизації 
(умови продажу)

1 Баня с. Берестівка, 
вул. Церковна

188,5 Продаж на аукціоні

2. Будинок сільської ради в 
селі Воронки

с. Воронки 
вул. Поліська, 9

88,0 Продаж на аукціоні

3 Приміщення клубу села 
Любахи

с. Любахи, 
вул. Поліська, 18

240,0 Продаж на аукціоні

4 Котельня в селі Половлі 
вул. Л.Українки 29-в

с. Половлі,
вул. Л.Українки,29-в

69,4 Продаж на аукціоні

5 Примішення Радижевської 
ЗОШ

с. Радижеве, 
вул. Центральна, 31

- Продаж на аукціоні

6 Будівля гаражів по вул. 
Соборна в смт 
Володимирець

смт Володимирець, 
вул. Соборна, 2

Продаж на аукціоні

7 Цілісний майновий 
комплекс по вул.
С .Петлюри, 42 в смт 
Володимирець '?•:

смт Володимирець, 
вул. С.Петлюри, 42

Викуп

Секретар селищної ради Юрій БЛИЩИК


