УКРАЇНА
ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА
Сто двадцять друга сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ
20 серпня 2020 р.

№ 27

Про внесення змін до переліку о б ’єктів комунальної власності територіальної громади
міста Токмак, що підлягають приватизації в 2020 році
Ягідно ст. 10, ч. 4 ст. 11 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна», п. 30 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
У країні», з метою забезпечення сталого соціально-економічного розвитку м іста Токмак,
подальш ого поглиблення ринкових відносин, виконання завдань по надходженню коштів
до бюджету міста, Токмацька міська рада
ВИРІШ ИЛА:
1. Внести зміни до ріш ення Токмацької міської ради від 30.01.2020 № 15 «Про
затвердження переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста
Токмак, що підлягають приватизації в 2020 році», а саме додати до переліку об ’єктів
комунальної власності територіальної громади м. Токмак, які підлягають приватизації в
2020 році об’єкт нерухомості зазначений в додатку 1 до цього рішення.
1.1. Управлінню комунальної власності Токмацької міської ради здійснити
підготовку до приватизації о б ’єктів, зазначених в додатку 1 до цього рішення.
2. У разі виникнення розбіжностей між площею приміщення, зазначеною в цьому
ріш енні, договорі оренди та у технічній документації, у тому числі пов'язаних з
розподілом місць загального користування, остаточними вважаються дані, зазначені в
технічній документації.
3. Прийняти рішення про приватизацію о б ’єктів комунальної власності
територіальної громади м. Токмак, згідно додатку 2 цього рішення.
4. Доручити управлінню комунальної власності Токмацької міської ради укласти
договори купівлі-продажу на о б ’єкти нерухомості, зазначені в додатках 1 та 2 до цього
рішення.
5. Контроль за виконанням цього ріш ення покласти на постійну комісію ради з
питань комунальної М асності, землекористування, архітектури, будівництва та екології.
Ігор КОТЕЛЕВСЬКИЙ
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об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Токмак, що підлягаю ть
приватизації
Об'єкти малої приватизації
комунальної власності територіальної громади міста Токмак, які підлягаю ть приватизації
шляхом викупу
№
п/п

назва об’єкта

адреса о б ’єкта
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3

1
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Вбудоване нежитлове
приміщення
(орендар ФОП Ярошенко
Наталя Леонідівна)
Вбудоване нежитлове
приміщення
(орендар ФОП М атвієнко
Сергій Вікторович)
Г рупа нежитлових приміщ ень
(вбудоване нежитлове
приміщ ення орендар ПП
«ПИГМАЛИОН»
Група нежитлових приміщень
(вбудоване нежитлове
приміщ ення орендар ПП
«ПИГМАЛИОН»

загальна
площа,
кв.м.
4

м. Токмак,
вул. Ц ентральна, 55В/2

69,2

м. Токмак, вул. Ш евченка,
39/9

17,3

м. Токмак, вул.
Ц ентральна, 55Ж/2

20,2

м. Токмак, вул.
Ц ентральна, 55Л/37

20,0

примітки
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. до рішення Токмацької міської ради
V від 20 серпня 2020 р. № 27

Ч

"

4 уШ

Об'єкти малої приватизації
Чч,
комунальної власності територіальної громади міста Токмак, відносно яких прийнято
ріш ення про приватизацію шляхом викупу
№
п/п

назва об’єкта

адреса о б ’єкта

1

2
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1
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Вбудоване нежитлове
приміщ ення
(орендар ФОП Ярошенко
Наталя Леонідівна)
Вбудоване нежитлове
приміщення
(орендар ФОП М атвієнко
Сергій Вікторович)
Група нежитлових приміщ ень
(вбудоване нежитлове
приміщ ення орендар ПП
«ПИГМ АЛИОН»
Група нежитлових приміщ ень
(вбудоване нежитлове
приміщ ення орендар ПП
«ПИГМ АЛИОН»

загальна
площа,
кв.м.
4

м. Токмак,
вул. Ц ентральна, 55В/2

69,2

м. Токмак, вул. Ш евченка,
39/9

17,3

м. Токмак, вул.
Ц ентральна, 55Ж/2

20,2

м. Токмак, вул.
Ц ентральна, 55Л/37

20,0

примітки
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