
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від _______2019 року №                     _____ сесія селищної
смт. Воскресенське                                              ради восьмого скликання   

Про передачу в оренду
частин приміщень нерухомого майна
комунальної власності

Відповідно  до  статті  26,  60  Закону  України  „Про  місцеве
самоврядування  в  Україні”,  Закону  України  «Про  оренду  державного  та
комунального  майна»,  керуючись  Положенням  про  оренду  майна,  що  є
комунальною власністю об'єднаної  територіальної  громади  Воскресенської
селищної  ради   Вітовського  району  Миколаївської  області,  затвердженого
рішенням селищної  ради від  29 травня 2017 року №9,  розглянувши заяву
Товариства  з  обмеженою відповідальністю «Дикий  Сад  ЛТД»  та  з  метою
ефективного  управління  об'єктами  комунальної  власності,  поповнення
надходжень до селищного бюджету, Воскресенська  селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Передати  Товариству  з  обмеженою  відповідальністю  «Дикий  Сад
ЛТД»  строком на 2 роки 11 місяців в оренду частини  приміщень (окремі
будівлі)  нерухомого  майна  комунальної  власності  для  облаштування
приладами опалення на альтернативних видах палива, а саме:

- приміщення  котельні  Пересадівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
площею 44.8 кв.м. за адресою Миколаївська область, Вітовський район,
с. Пересадівка , вул. Шевченка, буд. 160.       
- приміщення котельні Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів площею
21.6  кв.м. за  адресою  Миколаївська  область,  Вітовський  район,
с. Калинівка , вул. Соборна, буд. 15.     
- приміщення  котельні  Воскресенської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
площею  20.1 кв.м. за адресою Миколаївська область, Вітовський район,
смт. Воскресенське, вул. Горького, буд. 66.     
- приміщення  котельні  Дошкільного  навчального  закладу
«Колосок»  площею  17.4  кв.м. за  адресою,  Миколаївська  область,
Вітовський район, с. Пересадівка, вул. Михайла Грушевського, буд. 144.     



- приміщення котельні Амбулаторії загальної практики сімейної
медицини  площею  24.4  кв.м. за  адресою  Миколаївська  область,
Вітовський район, с. Пересадівка, вул. Чайки, буд. 11.     
- приміщення котельні Амбулаторії загальної практики сімейної
медицини  площею  12.4  кв.м. за  адресою  Миколаївська  область,
Вітовський район, с. Клинівка, вул. Соборна, буд. 20.     

2.  Доручити  голові  селищної  ради  О.  ШАПОВАЛОВУ  укласти
договори оренди приміщень зазначених у пункті 1 в установленому законом
порядку.

3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію з питань регуляторної політики, інвестиційної діяльності, планування
бюджету,  фінансів,  економічної  реформи,  підприємства,  приватизації  та
власності.

Селищний голова                                 О. ШАПОВАЛОВ

Аркуш погодження



проекту рішення сесії селищної ради  «Про передачу в оренду
частин приміщень нерухомого майна комунальної власності»

Керуюча справами виконавчого комітету ________________В.Черновол

   Секретар селищної ради                    _________________                Т.Білозор

Начальник відділу ЖКГ, інвестицій
та соцеконом розвитку ________________С. Гадомський

 
   Головний спеціаліст 
    - юрисконсульт селищної ради       ___________________              О. Сакун

Головний бухгалтер                             ______________________     Н. Черненко
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