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У К Р А Ї Н А 
СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА СТОРОЖИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я  
09 квітня 2019 року                                                                                          № 

Про затвердження протоколу про результати електронного аукціону № UA-PS-2019-03-01-000004-2 та Протоколу № 4 засідання аукціонної комісії для продажу об’єктів комунального майна, які підлягають приватизації

Розглянувши протокол про результати електронного аукціону № UA-PS-2019-03-01-000004-2 від 24.03.2019 року та протокол № 4 засідання аукціонної комісії для продажу об’єктів комунального майна, які підлягають приватизації від 05.04.2019 року, керуючись Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна», Положенням про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого Наказом Фонду державного майна України від 06.04.2018  № 486, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2018 р. за № 529/31981, Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Затвердити протокол про результати електронного аукціону № UA-PS-2019-03-01-000004-2 від 24.03.2019 року (додається) та протокол № 4 засідання аукціонної комісії для продажу об’єктів комунального майна, які підлягають приватизації від 05.04.2019 року (додається).
2.Зважаючи на те, що комісією рішення про зниження стартової ціни об’єкта аукціону прийнято не було, рекомендувати сесії ради припинити приватизацію будівлі гаражу (літ. А-І), загальною площею 64,10 кв.м та будівлі гаражу (літ.Б-І), загальною площею 47,6 кв.м, що розташовані за адресою: Чернівецька обл., м.Сторожинець, вул.О.Кобилянської, 2Б та скасувати рішення ХХІІ (позачергової) сесії Сторожинецької міської ради VІІ скликання № 274-22/2018 від 05 жовтня 2018 року «Про перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації у 2018 році та затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів комунального майна, які підлягають приватизації».
3. Дане рішення передати на затвердження на чергову сесію міської ради.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря комісії по передачі в оренду комунального майна Матейчука І.Г.

Сторожинецький міський голова                                              М.М. Карлійчук


Підготував:

А.Д.Вітюк


Погоджено:                  
І.Г.Матейчук

П.М.Брижак

М.М.Баланюк

А.В. Сирбу

А.Г.Побіжан




