
П О Г О Д Ж Е Н О 

 
Рішення виконкому 
Кіровоградської міської ради 
“_____” _____________ 2014  
№ ________               

 
Проект 
 

У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від  “____”____________ 2014 року                                                       № _____ 
                                             
Про надання дозволу комунальному 
підприємству “Управління будинками 
Кіровоградської міської ради” 
на продаж з аукціону автомобілів 
 

Керуючись пунктом 30 частини 1 статті 26, частини 5 статті 60 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи звернення                   
комунального підприємства “Управління будинками Кіровоградської міської 
ради” від 25.06.2014 року № 66 щодо продажу автомобілів, Кіровоградська 
міська рада  

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Надати дозвіл комунальному підприємству “Управління будинками 

Кіровоградської міської ради” на продаж з аукціону автомобілів, а саме: 

      Mitsubishi L300, державний номер 00415ОС, рік випуску 1991, об'єм 
двигуна 2500, первісна вартість 31111,09 грн., знос 20222,28 грн., залишкова 
вартість 10888,81 грн.; 

      DAEWOO Nexia 1.5 GLE, державний номер ВА5720АІ, рік випуску 
2007, об'єм двигуна 1498, первісна вартість 41131,44 грн., знос 26735,28 грн., 
залишкова вартість 14396,14 грн. 

2. Управлінню власності та приватизації  комунального майна 
Кіровоградської міської ради здійснити організаційно - правові заходи  щодо 
підготовки до продажу з аукціону автомобілів, зазначених у пункті 1 даного 
рішення. 
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3. Комунальному підприємству “Управління будинками 
Кіровоградської міської ради”: 

1) укласти договори на здійснення послуг по підготовці та проведенню 
аукціонів з продажу автомобілів, зазначених у пункті 1 даного рішення; 

2) здійснити продаж, укласти та нотаріально посвідчити договори 
купівлі-продажу на автомобілі, зазначені у пункті 1 даного рішення, відповідно 
до чинного законодавства; 

3) списати з балансу автомобілі після укладання та нотаріального 
посвідчення договорів купівлі - продажу; 

4) кошти, отримані від продажу автомобілів, зазначених у пункті 1 цього 
рішення, направити: 

94% до міського бюджету; 

6%  залишаються КП “Управління будинками Кіровоградської міської 
ради” для відшкодування витрат, пов'язаних з підготовкою до продажу 
автомобілів. 

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань управління комунальною власністю та 
приватизації та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Васильченка С.С. 

 

 

Секретар міської ради                                                                  І.Марковський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шовенко 24 15 39 


