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УКРАЇНА
Воловецька селищна рада
Закарпатської області

Шоста сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
    
від 09 березня 2016 року                 № 149                                    смт Воловець

Про безхазяйне майно на території населених пунктів Воловецької селищної ради

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету (рішення № 20 від 17.02.2016 р.) відповідно до Цивільного та Земельного кодексів України, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», згідно «Порядку виявлення безхазяйного майна, його обліку, зберігання та прийняття до комунальної власності територіальної громади населених пунктів Воловецької селищної ради», затвердженого рішенням Воловецької селищної ради від 28.01.2016 р. № 84 та на його виконання, з метою прийняття до комунальної власності територіальної громади безхазяйного майна та згідно ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком селищної ради, як Уповноважена особа, вирішив:


	Затвердити звіт та список безхазяйного майна, виявленого на території населених пунктів Воловецької селищної ради.


	Доручити Уповноваженій особі (виконавчому комітету селищної ради) провадити подальші дії по відношенню до безхазяйного майна згідно «Порядку виявлення безхазяйного майна, його обліку, зберігання та прийняття до комунальної власності територіальної громади населених пунктів Воловецької селищної ради».


	Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря селищної ради Карпишинець О.М.



Селищний голова                                                                     М.А. Попелич









Додаток 1
до рішення сесії селищної ради 
від 09.03.2016 р. № 149

Безхазяйне майно
виявлене на території населених пунктів Воловецької селищної ради

Будівлі колишньої заготконтори по вул. Карпатська, 152.
Будівля колишня бібліотека по вул. Шевченка, 12а (перед хлібкомб.).
Будівля колишнього кафе по вул. Шевченка, 2а (перед військкоматом).
Комплекс будівель по вул. Карпатська, 10 (колишні Інтеркарпати).
Будівля колишнього побутового комбінату по вул. Карпатська, 50.
Будівля колишнього побутового комбінату по вул. Пушкіна, 3.
Будівля колишнього складу будматеріалів по вул. Суворова, 12а.
	Будівлі складів по вул. Суворова, 24а (біля нової церкви).
	Будівля овочесховища по вул. Луки Дем’яна, 14 (за Полімер Технікою).
Будівля складу-модуля по вул. Луки Дем’яна, 15 (за Полімер Технікою).
	Будівля складу по вул. Пушкіна, 12 (колишня продбаза за РЦЗ).
Господарські будівлі по вул. Зарічна, 1 (біля адмінбудівлі суду).
Господарські будівлі по вул. Карпатська, 31 (біля к-го кінотеатру).
Господарські будівлі по вул. Карпатська, 149 (біля колишнього Уікенду).
	Житловий барак по вул. Терешкової, 2.
Житловий багатоквартирний будинок по вул. Карпатська, 119.
Будівля лісничівки (ур. Буряска 1,025 га).
Будівля колишнього універмагу по вул. Карпатська, 50.
Будівля (магазин) по вул. Карпатська, 52.
Будівля магазину магазин по вул. Яблуново, 46.
	Будівля магазину-крамниці в с. Канора по вул. Канора, 88.
Будівля магазину-кабачок в с. Канора по вул. Канора, 163а.
	Недобудована будівля ЗТП по вул. Лісорубів (за будівлею поліції).
Недобудований фундамент по вул. Шевченка (перед хлібокомбінатом).
	Недобудований фундамент по вул. Карпатська (Ровінь, біля буд. № 190).
	Недобудований фундамент по вул. Карпатська (парк).

Секретар селищної ради                                                     О.М. Карпишинець


