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Про затверджепня звiту про незалежцу оцiнку
об'скгiв орепдп майна комунальноi власностi
територiапьноi громади м. Лозова, проведеного
станом пх 25.09.2018 року

Керуючись ст. 40 Закону УкраТни ''Про мiсцеве самоврядуванIrя в
украiъi", п. l9 Методики оцiнки об'ектiв оренди, затвердженою Постановою
Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 10,08.1995 року Jф 629, ст.ст. 12, 13 Закону
Украiни "Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну
дiяльнiсть
в УкраiЪi", п. 4.2 Порядку передачi в оренду майна, що . *ory"-"noIo
власнiстr{ територiальноi громади м. Лозова, затвердженого
рiшенйм Micbkoi
ради вiд 20.09.2013 року Jф 1002, згiдно з розпорядженням мiського голови

вiд 27.10.2018 року J\Ъ 285 "Про затвердженнrI .rpoionony засiдання конкурсноi
KoMicii щодо органiЗацii i проведення KoHKypciB з вiдбору суб'ектiв оцiночноi
дiяльностi, якi будуть залученi до проведення незалежноi оцiнки об'ектiв
приватизаllii та оренди майна комунальноi власностi територiальноi громади
м..Лозов{ вiд 21.09.2018 року J'l! l5", на пiдставi p"rynururi"
р.ц""фuч"r"
звlту про| ЕезалежIrу ouiHKy об'екта оренди майна комунальноi власностi,
виконавчqй KoMiTeT MicbKoi рали

ВиРIШИВ:
1. 1атвердити звiт про нез.rлежну оцiнку об'сктiв оренди

майна
комунальirоi
територiа.,rьноi громади м. Лозова, якиЙ проведений
.власностi
суо,ектоМ оцlночно1 дlяльностi - товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю
виробничЬ-торговельною фiрмою "новинкА" (оцiнювач Мокрозуб оксана
Володимирiвна) станом на 25.09.2018 року згiдно з таблицею:
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Площа
Мiсце розташування

ль

об}кгiв оренди, адреса

з/п

Балансоутримувач

l

1

XapKiBcbкa область,
Лозiвський район,
с. Катеринiвка,
вул. Живописна, буд. 42,
I пов9рх стацiонару КЗОЗ
"ЛозЪська ЦРЛ"
i

2

XapKiBcbкa область,
м. Лозова, MiKpop айон 2,
буд. t5, KiMH. 10,12

a
J

XapKiBcbкa область,
м. ЛоВова, вул. Lf[ляхетна,
буд. 18, KiMH. |-6,|-7

4

5

Харк|вська область,
м. Лозова, MiKpop айон 2,
бул. 15, KiMH.29
XapKiBcbKa область,
м. Л9зова, мiкрорайон 3,
буд.17, н.п. Ns 6, KiMH. 6

об'еiсга
оренди,
кв. м

BapTicTb

1кв.м,
грн.

Ринкова
BapTicTb/
грн./
без ПЩВ

кзоз
"Лозiвське

тмо"

12,00

2480,00

29760,00

25 ) l 5

2480,00

62370,00

a

0

2480,00

77130,00

11,90

2480,00

295l0,00

9,з0

2480,00

23060,00

лозiвськоi
мiськоi ради

кп "жук"
ЛозiвськоI
мiськоi ради

кп "жук"

лозiвськоi

J

1)1

MicbKoi р4ди

кп "жук"

лозiвськоi

MicbKoi ради

кп "жук"

лозiвськоi

MicbKoi ради

2. Вiдповiдальнiсть за недостовiрну чи необ'ективну оцiнку об'сктiв
оренди майна комунальноi власностi територiалrьноi громади м. Лозова,
зазначенID( у п. 1 цього рiшення, покласти на суб'екта оцiночноi дiяльностi -

тов

"новинкА"

a
J.

iддiлу з облiку житла та управлiння комунuLпьною власнiстю MicbKoT
Б.В.) пiдготувати необхiднi документи дJIя проведення
р4ди
конкурсу irа право оренди вищевкЕваних об'ектiв.
4. Контроль за виконанням рiшення покJIасти на вiддiл з облiку житла
та управлiння комунaпьною власнiстю
ради (Пономаренко Б.В.).
;

Мiський голова
t

с.в

Пономаренkо, 2-31-37

В.В. Крикун

д.ю.
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