
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 27.09.2022 № 23-19/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 щодо включення  об’єктів 

комунальної власності до Переліку першого типу (09.09.2022 № 2012), 

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 

територіальної громади згідно з додатком 1. 

       2. Затвердити звіти про оцінку вартості майна згідно з додатком 2.  

       3. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради (Харін А.В.) оголосити аукціони про передачу в 

оренду, зазначеного в додатку майна, та за результатами аукціонів укласти з 

переможцями договори оренди. 

       4. Опублікувати інформацію про об’єкти оренди нерухомого майна 

комунальної власності Золотоніської міської ради в ЕТС в порядку, 

передбаченому чинним законодавством.              

       5.  Координацію роботи з виконання рішення доручити  заступнику 

міського голови Флоренку О.А., контроль за виконанням рішення покласти на 

постійну комісію з питань будівництва, землеустрою, житлово-комунального  

господарства,  благоустрою  та навколишнього середовища. 

 

Секретар ради                                                                       Наталія СЬОМАК 

 

 
Артем Харін 23093  



                                                                                                                                      

Додаток 1 

до рішення міської ради 

від 27.09.2022 № 23-19/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 Загальна 

площа, 

кв.м 

Примітка 

1 Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Офісне 

приміщення 

м.Золотоноша 

вул.Шевченка,70 

23,3 Для 

розміщення 

офісу 

2 Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Офісне 

приміщення 

м.Золотоноша 

вул.Шевченка,70 

24,0 Для 

розміщення 

офісу 

3 Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Нежитлові 

приміщення 

(недіючий 

дитячий садок) 

м.Золотоноша 

с.Згар 

вул.Кропивнянськ

а,56 

705,3 Для 

розміщення 

виробництва та 

складських 

приміщень 

4 Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Нежитлові 

приміщення 

(недіючий 

краєзнавчий 

музей) 

м.Золотоноша 

вул.Черкаська,20 

130,2 Для 

розміщення 

виробництва та 

складських 

приміщень 

5 Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Нежитлові 

приміщення 

(недіюча 

станція юних 

техніків) 

м.Золотоноша 

вул.Незалежності,

13б 

332,8 Для 

розміщення 

виробництва та 

складських 

приміщень 

 

Секретар ради                                                                                 Наталія СЬОМАК 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2                                                                                                                                                                                                      

до рішення міської ради 

від 27.09.2022 № 23-19/VIII 
 

 

                    Ринкова вартість майна, що передається в  оренду  

 
№ 

п/п 

  Адреса об’єкта оренди Оцінювач Дата оцінки Ринкова 

вартість, грн 

1 м.Золотоноша 

с.Згар 

вул.Кропивнянська,56 

ТОВ ,,Центр 

нерухомості 

України’’ 

02.09.2022 221990 

2 м.Золотоноша 

вул.Черкаська,20 

ТОВ ,,Центр 

нерухомості 

України’’ 

05.09.2022 172220 

3 Нежитлові приміщення 

(недіюча станція юних 

техніків) 

ТОВ ,,Центр 

нерухомості 

України’’ 

05.09.2022 439810 

 

 

Секретар ради                                                                                 Наталія СЬОМАК 
 

 

 

 

 

 


