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Про надання згоди на відчуження
майна комунальної власності
Відповідно пункту ЗО статті 26, статті 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна», у зв’язку із тим, що майно більше трьох років не
використовується у виробничій діяльності і подальше його використання не
планується, за погодженням із постійною комісією з питань економічних
питань,
управління комунальною власністю,
житлово-комунального
господарства, інвестиційного розвитку, земельних відносин,
екології
природокористування та благоустрою, селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати згоду на відчуження вантажного сміттєвоза (марка: МАМ РЕ,
модель: 26/3142003, 2002 року випуску, державний номер ВК9035ВС, номер
шасі (кузова): \¥МАЕ6322ИЬ029175, балансова
вартість: 935300,00
(дев’ятсот тридцять п’ять тисяч триста) гривень 00 копійок, що належить до
комунальної власності Володимирецької селищної територіальної громади та
знаходиться на балансі селищної ради.
2. Відчуження вищевказаного транспортного засобу здійснити шляхом
продажу через електронний аукціон за вартістю не нижчою ніж визначена
незалежною експертною оцінкою.
3. Витрати пов’язані з підготовкою продажу транспортного засобу та
витрати пов’язані з проведенням продажу транспортного засобу покласти на
переможця аукціону.
4. Доручити селищному голові утворити аукціонну комісію та підписати
договір купівлі - продажу з переможцем аукціону.

5.
Відділу
юрвдичної,
регуляторної,
організаційно-кадрової
роботирозмістити це рішення на офіційному веб-сайті Володимирецької
селищної ради.
6. Відділу містобудування, архітектури, з земельних відносин, житловокомзшального господарства, благоустрою, економіки, інвестицій, приватизації,
комунальної власності, надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення,
мобілізаційної роботи і охорони праці селищної ради забезпечити:
6.1. Розміщення даного рішення в електронній торговій системі протягом
встановленого законодавством терміну.
6.2. Виконання організаційних заходів щодо проведення незалежної
експертної оцінки та відчуження вищевказаного транспортного засобу шляхом
продажу через аукціон.
7. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань
економічних питань, управління комунальною власністю, житловокомунального господарства, інвестиційного розвитку, земельних відносин,
екології природокористування та благоустрою (голова комісії - Олександр
К РЖ ).
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