
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
     МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Від 11.05.2021 р. №                                                        VІІ сесія селищної ради
смт Воскресенське                                                             восьмого скликання

Про намір  передачі 
комунального майна в оренду

З метою підвищення ефективності використання об’єктів комунальної
власності  об’єднаної  територіальної  громади,  відповідно  до  ст.  3,  6,  18
Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Порядку
передачі  в  оренду  державного  та  комунального  майна,  затвердженого
постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  03.06.2020  року  №483,
керуючись  ст.  16,  26,  60  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», селищна рада 

В И Р І Ш И Л А:

1. Погодити намір про передачу в оренду нежитлові приміщення по пров.
П’ятанчука,  4,  с.  Пересадівка  Миколаївського  району Миколаївської
області загальною площею 56,6 кв. м..

2. Погодити  намір  про  передачу  в  оренду  частину  нежитлового
приміщення,  що  належить  до  комунальної  власності  Воскресенської
селищної  ради,  розташоване  за  адресою  вул.  Соборна,  буд.  20,  с.
Калинівка  Миколаївського  району  Миколаївської  області  загальною
площею 16,2 кв. м..

3. Погодити  намір  про  передачу  в  оренду  частину  нежитлового
приміщення,  що  належить  до  комунальної  власності  Воскресенської
селищної  ради,  розташоване  за  адресою  вул.  Соборна,  буд.  92,  смт
Воскресенське,  Миколаївського  району  Миколаївської  області
загальною площею 18,9 кв. м..

4. Погодити  намір  про  передачу  в  оренду  частину  нежитлового
приміщення,  що  належить  до  комунальної  власності  Воскресенської
селищної ради, розташоване за адресою вул. Шкільна, 29 с. Михайло-
Ларине  Миколаївського  району  Миколаївської  області  загальною
площею 14,0 кв. м..



5. Погодити  намір  про  передачу  в  оренду  частину  нежитлового
приміщення  (окремих  будівель),  що  належить  до  комунальної
власності Воскресенської селищної ради, розташоване за адресою вул.
14  Гвардійської,  3  с-ще  Грейгове  Миколаївського  району
Миколаївської області загальною площею 30,4 кв. м..

6. Погодити  намір  про  передачу  в  оренду  частину  нежитлового
приміщення  (окремих  будівель),  що  належить  до  комунальної
власності Воскресенської селищної ради, розташоване за адресою вул.
Космонавтів,  23,  с.  Степове,  Миколаївського  району  Миколаївської
області загальною площею 22,2 кв. м..

7. Погодити  намір  про  передачу  в  оренду  частину  нежитлового
приміщення  (окремих  будівель),  що  належить  до  комунальної
власності Воскресенської селищної ради, розташоване за адресою вул.
Шевченка,  42  с-ще Грейгове,  Миколаївського  району Миколаївської
області загальною площею 23,3 кв. м..

8. Оприлюднити дане рішення відповідно до чинного законодавства  на
офіційному веб-сайті громади. 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань  фінансів,  бюджету,  планування,  соціально-економічного
розвитку,  інвестицій,  інфраструктури  та  житлово-комунального
господарства.

Селищний голова                                                   Олександр  ШАПОВАЛОВ
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