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УКРАЇНА
Воловецька селищна рада
Закарпатської області

Сорок сьома сесія шостого скликання
Р І Ш Е Н Н Я

від 02 квітня 2015 року                 № 1067                               смт. Воловець

Про внесення змін до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади Воловецької селищної ради призначених для передачі в оренду та відчуження

У відповідності до Господарського кодексу України та ч. 4 ст. 7 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», з урахуванням «Порядку відчуження об’єктів державної власності», затвердженого постановою КМУ від 06.06.07 р. № 803, керуючись пп. 30, 31 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Воловецька селищна рада вирішила:

	Внести зміни до Переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади Воловецької селищної ради призначених для передачі в оренду та відчуження (додаток 1), а саме, доповнивши пунктом:

«13. Вбудоване 2-х рівневе приміщення у будівлі клубу с. Канора, вул. Канора, 118».

	Оприлюднити дане рішення на сайті Воловецької селищної ради.


	Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної бюджетної комісії селищної ради Сличко І.В. та заступника селищного голови по виконавчій роботі Грига С.В.



Селищний голова:                                                                   В.В. Панасович












Додаток 1
до рішення 
Воловецької селищної ради
від 02 квітня 2015 р. № 1067

ПЕРЕЛІК
об’єктів комунальної власності територіальної громади Воловецької селищної ради призначених для передачі в оренду та відчуження
(з доповненнями)

	Будівля колишньої котельні, вул. Коротка, б/н.
	Будівля колишньої бойлерної, вул. Карпатська, б/н.
	Вбудоване приміщення на 1-му пов, вул. Карпатська, 54/4.
	Вбудоване приміщення будівлі, вул. Яблуново, 28.
	Приміщення на 1-му пов. адмінбудівлі Воловецької с/р, вул. Пушкіна, 7.
	Приміщення на 2-му пов. адмінбудівлі Воловецької с/р, вул. Пушкіна, 7.

Приміщення на 3-му пов. адмінбудівлі Воловецької с/р, вул. Пушкіна, 7.
	Приміщення над автобоксами КП «Водоканалсервіс», вул. Шевченка, 24.
Приміщення актового залу КП «Водоканалсервіс», вул. Шевченка, 24.
	Приміщення адмінбудівлі КП «Водоканалсервіс», вул. Шевченка, 24.
	Адмінбудівля КП «Водоканалсервіс», вул. Яблуново, б/н.
	Будівля колишньої котельні КП «Водоканалсервіс», вул. Яблуново, б/н.
	Вбудоване 2-х рівневе приміщення у будівлі клубу с. Канора, вул. Канора, 118

Секретар селищної ради                                                     О.М. Карпишинець




