
                                                                                
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від 23.03.2021 № 5-36/VIII 

м. Золотоноша  

 

Про перелік об’єктів комунальної власності, 

передача яких в оренду в 2021році буде 

здійснена з проведенням аукціону 

 

З метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства 

орендних відносин, відповідно до ст.1,6,13 Закону України,,Про оренду 

державного та комунального майна” від 03.10.2019року № 157-IX,  керуючись 

ст.  60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити перелік об’єктів комунальної власності Золотоніської міської 

ради, передача яких в оренду в 2021році буде здійснена з проведенням аукціону 

(далі- Перелік першого типу) згідно з додатком.  

2. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради оприлюднити Перелік першого типу згідно з діючим 

законодавством України. 

3. Визначити, що Перелік першого типу не є виключним, до нього можуть 

вноситися зміни та доповнення на підставі відповідних рішень Золотоніської 

міської ради в міру формування переліків об’єктів оренди. 

4. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому заступнику 

міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням рішення покласти на 

постійну комісію з питань будівництва, землеустрою, житлово-комунального  

господарства, благоустрою та навколишнього середовища (Зоря М.А.) та 

постійну комісію з питань розвитку підприємництва, промисловості, 

транспорту та зв’язку (Слюсар О.О.). 

 

 

Міський голова                       Віталій ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ 
 

 

 

 

Артем Харін 23093 
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Додаток  

до рішення міської ради 

від 23.03.2021 № 5-36/VIII 

 

Перелік першого типу об’єктів комунальної власності Золотоніської міської 

ради, що підлягають передачі в оренду з проведенням аукціону: 

 
№ 

п/

п 

Балансоутримувач        Назва 

приміщення 

  Адреса Загальн

а 

площа,к

в.м 

Примітка 

1 Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

побуткомбінат с.Благодатне 

вул.Площа 

Свободи 

18,2  

2 Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

побуткомбінат с.Благодатне 

вул.Площа 

Свободи 

9,4  

3 Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

побуткомбінат С.Благодатне 

вул.Площа 

Свободи 

67,2  

4 Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

офісне 

приміщення 

м.Золотоноша 

вул.Шевченка,70 

23,2  

5 Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

офісне 

приміщення 

м.Золотоноша 

вул.Шевченка,70 

23,7  

6 Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

офісне 

приміщення 

м.Золотоноша 

вул.Шевченка,70 

23,3  

7 Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

офісне 

приміщення 

м.Золотоноша 

вул.Шевченка,70 

22,5  

8 Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

офісне 

приміщення 

м.Золотоноша 

вул.Шевченка,70 

23,2  

9 Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

офісне 

приміщення 

м.Золотоноша 

вул.Шевченка,70 

23,0  

10 Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

офісне 

приміщення 

м.Золотоноша 

вул.Шевченка,70 

23,4  
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11 Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

офісне 

приміщення 

м.Золотоноша 

вул.Шевченка,70 

23,0  

12 Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

офісне 

приміщення 

м.Золотоноша 

вул.Шевченка,70 

23,3  

13 

 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

офісне 

приміщення 

м.Золотоноша 

вул.Шевченка,70 

24,7  

14 Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

,.Золотоніська 

багатопрофільна 

лякарня’’ 

Золотоніська 

багатопрофіль

на лікарня 

м.Золотоноша 

вул.Лікарняна,2 

34,67 для надання 

стоматологічних 

послуг 

15 Відділ культури  клуб с.Хвильово-

Сорочин 

вул.Соборна,18 

17,2 Для розміщення 

магазину 

продовольчих 

товарів 

      

 

-  міні-навантажувач марка AVANT M745EZMCT, реєстраційний номер: 

42465СА, 2012року випуску, свідоцтво про реєстрацію машини: серія ОМ № 

073810 видане ГУ Держпродспоживслужби в Черкаській області 09.12.2020року; 

- екскаватор марка СЕМ ЮМЗ-6002, реєстраційний номер: 42464СА, 1993року 

випуску, свідоцтво про реєстрацію машини: серія ОМ № 073809 видане ГУ 

Держпродспоживслужби в Черкаській області 09.12.2020року. 

 

 

Секретар ради                                                                                 Наталія СЬОМАК 


