
 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П’ЯТА СЕСІЯ 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
 

від 31 серпня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про намір передачі в оренду об’єкту  
нерухомого майна комунальної власності 
та включення об’єкту 
до Переліку першого типу

Відповідно  до  ст.  29,  ст.  60  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  керуючись  Постановою  Кабінету  Міністрів
України  від  03.06.2020  р.  №  483  «Деякі  питання  оренди  державного  та
комунального майна» (із змінами, внесеними згідно Постанови КМУ № 630
від  28.04.2021),  з  метою  підвищення  ефективності  використання  об’єктів
нерухомого майна комунальної власності сільської ради, Нижньосироватська
сільська рада вирішила:

1. Передати  в  оренду об’єкт  нерухомого  майна,  що  належить  до
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, а саме:

1.1. Вбудоване нежитлове приміщення будівлі сільської ради (літ. А-ІІ),
площею 16,4 м2,  за  адресою: Сумська обл.,  Сумський р.,  с.  Н.  Сироватка,
буд. 167 (топкова).

2. Включити до Переліку першого типу об’ֹєкт оренди, що зазначений у
пункті 1 даного рішення (Додаток 1).

3. Затвердити умови оренди комунального майна, зазначеного у пункті
1 даного рішення (Додаток 2).

4.  Відділу  планово-фінансовий  та  економічного  розвитку
Нижньосироватської  сільської  ради  підготувати  оголошення  про  передачу
майна  в  оренду  на  аукціоні, з  врахуванням  умов  оренди,  передбачених
додатком  до  цього  рішення,  внести  інформацію  до  електронної  торгової
системи. 

5.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію  сільської  ради  з  питань  планування  соціально-економічного
розвитку,  бюджету,  фінансів,  житлово-комунального  господарства  та
управління комунальною власністю.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Додаток 1 до рішення 5 сесії 8 скликання
Нижньосироватської  сільської  ради  від
31.08.2021  р.  «Про  намір  передачі  в
оренду  об’єктів   нерухомого  майна
комунальної  власності  та  включення
об’єктів до Переліку першого типу»

Перелік об’єктів першого типу, що перебувають у комунальній
власності Нижньосироватської сільської ради

№ Балансоутримувач Код
ЄДРПОУ

Назва об’єкта Залишков
а

балансова
вартість

1 Нижньосироватська
сільська рада

Сумського району
Сумської області

04391457 Вбудоване нежитлове приміщення
будівлі сільської ради (літ. А-ІІ), 
площею 16,4 м2, за адресою: 
Сумська обл., Сумський р., с. Н. 
Сироватка, буд. 167 (топкова)

185177,10

Секретар сільської ради Ольга КЛИМЕНКО



Додаток 2 до рішення 5 сесії 8 скликання
Нижньосироватської  сільської  ради  від
31.08.2021  р.  «Про  намір  передачі  в
оренду  об’єктів   нерухомого  майна
комунальної  власності  та  включення
об’єктів до Переліку першого типу»

Умови оренди комунального майна

1.  Вбудоване  нежитлове  приміщення  будівлі  сільської  ради  (літ.  А-ІІ),
площею 16,4 м2, за адресою: Сумська обл., Сумський р., с. Н. Сироватка, буд.
167 (топкова):

- розмір стартової орендної плати: 1851,77 грн. 
- строк оренди: 5 років

Секретар сільської ради Ольга КЛИМЕНКО


