
У К Р А Ї Н А

СОСНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Чернігівська область

РІШЕННЯ № 4-142 -VIІI
( четверта сесія восьмого скликання)

27 січня 2021 року

смт Сосниця

Про затвердження Переліку першого та
другого типу об’єктів нерухомого майна спільної
власності для передачі майна в оренду
та про передачу в оренду комунального
майна територіальної громади сіл
смт Сосниця Чернігівської області

З метою врегулювання правових, економічних та організаційних

відносин, пов’язаних з передачею в оренду майна, майнових відносин між

орендодавцями та орендарями щодо господарського використання майна, що

перебуває в комунальній власності територіальної громади сіл,

смт. Сосниця Чернігівської області, розглянувши клопотання начальника

відділу освіти, культури, молоді та спорту Сосницької селищної ради про

надання дозволу на передачу в оренду нежитлове приміщення (частину

підвального приміщення спортивного залу) площею 73 м2 в Сосницькій

гімназії ім. О.П.Довженка за адресою:  просп. Гагаріна, 22А, смт. Сосниця,

відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального

майна», пункту 31 статті 26, пункту 1 статті 29 , пункту 5 статті 60 Закону

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції

постійної комісії селищної ради з питань соціально-економічного розвитку,



благоустрою, комунального господарства та управління комунальною

власністю громади; з  питань планування, бюджету та фінансів Сосницька

селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Перелік першого типу об’єктів об’єктів нерухомого майна

спільної власності територіальної громади сіл, смт. Сосниця Чернігівської

області для передачі майна в оренду шляхом проведення аукціону (Додаток

1).

2. Затвердити Перелік другого типу об’єктів нерухомого майна спільної

власності територіальної громади сіл, смт. Сосниця Чернігівської області для

передачі майна в оренду без  проведення аукціону (Додаток 2).

3. Фінансовому відділу Сосницької селищної ради не пізніше 10

календарних днів з дня їх прийняття опублікувати Переліки на офіційному

вебсайті   селищної  ради.

4. Передати в оренду комунальне майно територіальної громади сіл, смт.

Сосниця Чернігівської області згідно з Додатком 1.

5. Доручити орендодавцям комунального майна територіальної громади

сіл, смт. Сосниця Чернігівської області оформити договірні відносини з

оренди стосовно зазначеного комунального майна відповідно до вимог

чинного законодавства.

6. У разі не укладання договору оренди у строк 40 календарних днів з дня

прийняття рішення з вини заявника, рішення втрачає чинність.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника

селищного голови Чернуху І.О.

Селищний голова Андрій  ПОРТНИЙ



Додаток 1 до рішення
4 сесії Сосницької селищної ради восьмого

скликання 27.01.2021 року
№ 4-142-VIII

Перелік першого типу
об’єктів нерухомого майна спільної власності територіальної громади сіл, смт. Сосниця Чернігівської області

для передачі майна в оренду шляхом проведення аукціону станом на 01.01.2021 року

Орендодавець – Відділ освіти, культури, молоді та спорту Сосницької селищної ради

№з/п Назва об’єкту Адреса Площа
приміщення,

кв. м

Цільове призначення
використання
приміщення

Примітка

1 Громадський будинок
(підвальне нежитлове
приміщення)

смт Сосниця, вул.

Гагаріна, 22 А
291,20 Проведення занять на

тренажерах
Здається в оренду
частина
приміщення – 73

кв.м



Додаток 2 до рішення
4 сесії Сосницької селищної ради восьмого

скликання від 27.01.2021 року
№ 4-142-VIII

Перелік другого типу
об’єктів нерухомого майна спільної власності територіальної громади сіл, смт Сосниця Чернігівської області

для передачі майна в оренду без  проведення аукціону станом на 01.01.2021 року

Орендодавець – Відділ освіти, культури, молоді та спорту Сосницької селищної ради

№з/п Назва об’єкту Адреса Площа
приміщення,

кв. м

Цільове призначення
використання
приміщення

Примітка

1 Громадський будинок
(нежитлове приміщення)

смт Сосниця, вулиця
Освіти, 21 А

19,04 Розташування
службового кабінету
працівників  Управління
Держпраці

Знаходиться в
оренді по
29.12.2022

2 Громадський будинок
(нежитлове приміщення)

смт Сосниця, вулиця
Л.Українки, 34

13,5 Розташування
службового кабінету
інспектора  Державної
екологічної інспекції

Знаходиться в
оренді по
29.12.2022

3

Громадський будинок
(нежитлове приміщення)

смт Сосниця,
вулицяЛ.Українки, 34

11,7 Розміщення офісу для
виконаннястатутнихцілей

Знаходиться в
оренді по
29.12.2022

4 Громадський будинок
(нежитлове приміщення)

с. Мале Устя,  вул.

Центральна, 41 а
18,5 Розміщення АТС для

надання  послуг зв’язку
Знаходяться в
оренді по
29.12.2022


