
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 22.12.2021  № 16-37/VIII 

               м. Золотоноша 
 

Про використання об’єктів комунальної  

власності територіальної громади  

 

З метою підвищення ефективності використання об’єктів, що належать до 

комунальної власності Золотоніської міської ради, розглянувши лист 

управління житлово-комунального господарства (09.12.2021 № 4138) щодо 

включення до Переліку першого типу об’єктів нерухомого майна, відповідно 

Закону України ,,Про оренду державного та комунального майна’’ 

від 03.10.2019року № 157-IX, Постанови Кабінету Міністрів України від 

03.06.2020 ,,Деякі питання оренди державного та комунального майна’’, 

керуючись ч. 5 ст. 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”-,  

 

міська рада вирішила: 

 

       1. Включити до Переліку першого типу об’єкти нерухомого майна 

комунальної власності згідно з додатком. 

       2. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради (Харін А.В.):    

       2.1 Опублікувати інформацію про об’єкти оренди нерухомого майна 

комунальної власності Золотоніської міської ради в ЕТС в порядку, 

передбаченому чинним законодавством.   

       2.2. Оголосити аукціони про передачу в оренду, зазначеного в додатку майна, 

та за результатами аукціонів укласти з переможцями договори оренди. 

       3. 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.). 

 

Секретар ради                                                                       Наталія СЬОМАК 

 

 

 
Артем Харін 23093 

 



Додаток  

до рішення міської ради 

від 22.12.2021  № 16-37/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 площ

а,кв.м 

Примітка 

  1 КП,,Золотоніський 

міський центр 

первинної медико-

санітарної 

допомоги 

(сімейної 

медицини) 

Нежитлове приміщення 

АЗПСМ 

с.Деньги 

вул.Центральна,

129 

16,00 Приватна 

медична 

практика 

2 КНП,,Золотоніськ

а багатопрофільна 

лікарня’’ 

Нежитлове приміщення 

Золотоніської 

багатопрофільної 

лікарні 

М.Золотоноша 

вул.Лікарняна,2 

34,17 Приватна 

медична 

практика 

3 КНП,,Золотоніськ

а багатопрофільна 

лікарня’’ 

Нежитлове приміщення 

Золотоніської 

багатопрофільної 

лікарні 

М.Золотоноша 

вул.Лікарняна,2 

16,12 Приватна 

медична 

практика 

4 КНП,,Золотоніськ

а багатопрофільна 

лікарня’’ 

Нежитлове приміщення 

Золотоніської 

багатопрофільної 

лікарні 

М.Золотоноша 

вул.Лікарняна,2 

16,7 Приватна 

медична 

практика 

5 КНП,,Золотоніськ

а багатопрофільна 

лікарня’’ 

Нежитлове приміщення 

Золотоніської 

багатопрофільної 

лікарні 

М.Золотоноша 

вул.Лікарняна,2 

18,7 Приватна 

медична 

практика 

6 КНП,,Золотоніськ

а багатопрофільна 

лікарня’’ 

Нежитлове приміщення 

Золотоніської 

багатопрофільної 

лікарні 

М.Золотоноша 

вул.Лікарняна,2 

48,95 Надання 

ритуальних 

послуг 

7 КНП,,Золотоніськ

а багатопрофільна 

лікарня’’ 

Нежитлове приміщення 

Золотоніської 

багатопрофільної 

лікарні 

м.Золотоноша 

вул.Лікарняна,2 

45,18 Надання 

послуг з 

харчування 

населення 

8 Відділ культури 

виконавчого 

комітету 

Золотоніської 

міської ради 

Нежитлове приміщення 

Будинок культури 

с.Крупське 

вул.Н.Ужвій,26 

28,10 Надання 

послуг з 

побутового 

обслуговуван

ня населення, 

торгівля, інше 

використання 

нерухомого 

майна 

9 Відділ культури Нежитлове приміщення с.Крупське 49,60 Надання 



виконавчого 

комітету 

Золотоніської 

міської ради 

Будинок культури вул.Н.Ужвій,26 послуг з 

побутового 

обслуговуван

ня населення, 

торгівля, інше 

використання 

нерухомого 

майна 

10 Відділ культури 

виконавчого 

комітету 

Золотоніської 

міської ради 

Нежитлове приміщення 

Будинок культури 

с.Маліївка 

вул.Ващенка-

Захарченка,2 

140,1 Надання 

послуг з 

побутового 

обслуговуван

ня населення, 

торгівля, інше 

використання 

нерухомого 

майна 

 

Секретар ради                                                              Наталія СЬОМАК 

 
 

 

 

 

 


