
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИНАДЦЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від  23.09.2021                                                                               № 09                        
с. Миколаївка
Про оголошення 
конкурсного відбору
суб'єктів оціночної 
діяльності   
        
           Відповідно до Закону України   «Про приватизацію державного і
комунального  майна»,  на  підставі  рішення  тринадцятої  сесії  Миколаївської
сільської  ради  восьмого  скликання  №  08  від  23.09.2021  року  «Про
затвердження  Положення  про  конкурсний  відбір   суб'єктів для  проведення
незалежної оцінки майна комунальної власності Миколаївської сільської ради»,
з метою ефективного використання комунального майна, керуючись ст.25, ст.60
Закону України  «  Про місцеве  самоврядування  в  Україні»,    сільська рада
вирішила:     
   
1  Конкурсній  комісії  оголосити  в  засоби  масової  інформації  Миколаївської
сільської  ради   про  проведення  конкурсного  відбору  суб'єктів  оціночної
діяльності на виготовлення Звіту незалежної оцінки майна на наступні об'єкти
нерухомого майна,
1.1. Для продажу: 
- громадський будинок за адресою: вул. Першотравнева, буд.35/1, с.Миколаївка
(загальною площею 628 кв.м);
-  нежитлове  приміщення   за  адресою:  вул.  Миру,  буд.  72,  с.Миколаївка
(загальною площею 74,4 кв.м);
- громадський будинок за адресою: вул.Шкільна. буд. 6 с.Лікарське (загальною
площею 266,5 кв.м);
- нежитлове приміщення за адресою: вул.Миру, буд.9 с.Гриценкове (загальною
площею 147,7 кв.м).
1.2. Для оренди комунального майна:
-  частина  громадського  будинку  за  адресою:  вул.  Центральна,  буд.11,
с. Яструбине (загальною площею 19,9 кв.м)



- частина громадського будинку з господарськими допоміжними будівлями та
спорудами за адресою: вул.Шевченка, буд.1, с.Миколаївка (загальною площею
9,6 кв.м).
1.3.Для переукладання (поновлення) договору та приведення до відповідності
орендної плати нерухомого майна, яке знаходиться за адресою вул.Польова,1,
с. Гриценкове:
- ангар-лабораторія, А (загальною площею 1736,3 кв.м);
- трансформаторна підстанція, Б (загальною площею 23,7 кв.м);
-акумуляторна-зарядна підстанція, В (загальною площею 142,4 кв.м);
- стартово-командний пункт, Г (загальною площею 58,8 кв.м).
1.4. Для переукладання (поновлення) договору та приведення до відповідності
орендної плати нерухомого майна, гідроспоруд:
- гідротехнічна споруда, яка знаходиться на території с.Северинівка 
(ПП Середа Ю.В.);
-гідроспоруда, яка знаходиться на території с. Северинівка (Елфімов О.М.);
- гідротехнічна споруда, яка знаходиться на території с. Руднівка 
(ТОВ «ВКФ «Клото»);
-гідротехнічна споруда, яка знаходиться за межами с. Кровне 
(ТОВ «ВКФ «Клото»);
- гідротехнічна споруда №19, яка знаходиться поблизу с.Рогізне 
(ФОП Морщ П.І.);
- гідротехнічна споруда №18, яка знаходиться поблизу с.Рогізне 
(ФОП Морщ П.І.).

2.  Контроль  за  виконанням даного  рішення покласти  на  постійну  комісію з
питань  розвитку інфраструктури, комунальної власності, транспорту,
житлово-комунального господарства, благоустрою території громади,
містобудування, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
середовища           

Сільський голова Сергій САМОТОЙ




