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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
                                        ДВВАДЦЯТЬ Ш ОСТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ № 26/10

від « 06 » червня 2012 р.                           					м. Кремінна

 Про затвердження протоколу проведення аукціону
з продажу нежитлового приміщення, яке знаходиться 
за адресою: м. Кремінна , провулок Октябрьський,  № 5.  

       На виконання рішення сесії Кремінської міської ради від 25.01.2012 № 19/39, керуючись положеннями Закону України “ Про приватизацію невеликих державних підприємств (малої приватизації)” зі змінами та доповнення від 06.03.1992  № 2171-ХІІ, розділом 4 Положення “Про порядок визначення та застосування способів приватизації щодо об’єктів малої приватизації” затверджене Наказом ФДМ України від 30.07.1998 р. № 1511 і зареєстроване Мінюстом України 10.09.1998 р за № 558/2998 , ст.ст. 26, 59, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 
                    
                                                 ВИРІШИЛА :

Затвердити Протокол № 1 результатів проведення аукціону з продажу нерухомого майна комунальної власності – нежитлового вбудованого приміщення загальною площею 8,6 кв.м, яке знаходиться за адресою : місто Кремінна, провулок Октябрьський № 5.
	Визнати покупцем аукціону  по Лоту № 1  учасника за № 1-1 ,Акімова Сергія Миколайовича, громадянина України, зареєстрованого за адресою: Луганська область , місто Кремінна  провулок Дзежинського , будинок № 26, особа якого підтверджена паспортом серії ЕН № 092901, виданим Кремінським РВ УМВС України у Луганській області 29.12.2001р., ін. код 23025000457.
	Зобов’язати виконком від імені Кремінської міської ради укласти Договір купівлі-продажу, який підлягає нотаріальному посвідченню з Акімовим С.М. у  п’ятиденний термін з дня затвердження протоколу.
	Акімову С.М. - внести на розрахунковий рахунок Кремінської міської ради через банківську установу грошові кошти у розмірі кінцевої ціни продажу об’єкту , що складає 11377, 00 (одинадцять тисяч триста сімдесят сім грн. 00 коп.), відповідно до умов пункту 5  Протоколу № 1 результатів проведення аукціону з продажу нерухомого майна комунальної власності.
	 Контроль за виконанням даного рішення  покласти на міського голову Гриценка В.І.

Міський голова                                           			 В.І. Гриценко 
  

