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ЛОЗIВСЬКА MICьKA РДДА
xAPKIBcbKoi оБJIлстI

ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

рIшЕIIня
вlд

" /6

Np

" серпня 20lбр.

56?

Про затвердтсенпя звiry про незалеrску ouiHlcy
об'скгiв орендlr майпа комупальноi в.ласноgri
терпmрiа.льноi громадп м. Лозова,
проведенпх gтацом нr 20.07.201б року
Керуючись ст. 40 Закоку Украiни "Про мiсцеве са.rоврядування в
УкраiЪi", п. 19 Методикл оцiнки об'екгiв оренди, затвердженою постановою
Кабiнету MiHicTpiB Укра'rЪи вiд 10.08.1995 року Nч 629, ст.ст. 12, l3 Закону
УкраiЪи "Про оцiнку майна, майновпх прав та професiйну оцiночну
дiяльнiсть в YKpaiHi", п, 4.2 Порядку передачi в орнду майна, що е
комунаJlьною власнiстю територiальноi громади м. Лозова, затвердженого
рiшенням MicbKoi ради вiд 20.09.2013 року Nsl002, згiдно з розпоряджеrrrrями
мiською юлови вiд 28,0З,20lб року No 85 та вiд 25.07.2016 року Ns 258, на
пiдставi результаry рецензування звiry з висновком лро незалежну очiнку
об'екгiв орнди, виконавчий комiтgг MicbKoi ра.пи
В

ПРI ШП В;

l.

Затвердити звiти про незаJIекну оцiнку об'екгiв оренди майна
Ko}fyllaJlblroi власностi територiальноi громади м. Лозова, проведених
суб'ектом очiночноi дiяльностi - mвариством з обмеженою вiдповiдальнiстю
виробничо-торговельною фiрмою "Новияка" (оцiнювач - Мокрозуб Оксана
Володимирiвна) станом на 20.07,20lб року, згiдно з таблицею:
JФ

п

Мiсце розташувrввr об'ектiв
орспдп (ддDес!)

l

м. Лозова, вул, Покровська,
бул. 2, KiMH. 52-5З

2

м. Лозова, м-н 5, буд. 2,
KiMH. 7

3

м. Лозова, м-н 2, буд. l5, KiMH. 9

площs

РпЕковд

Бrлднсо).грпмувач

BapTicTb
1 кв.м,
орепдш,
грп.
кв. м

кп,жук,

l60,50 l5з7,00 246690,00

вlддш освrти

лозiвськоi

MicbKoT ради

кп,жук,

об'€rФr

BapTicTb/

грЁJ

без

l40,00 15з7,00 2l5l80.00
19,2l

1921,30

зб908,00

2. Вiдповiда,ънiсть за недостовiрну чи необ'екrивну оцiнку об'ектiв
ореIrди майна Kor"ryrrmrbHoi в-пасностi територiальноi громади м, Лозова,
зазначениr( у п. l цього рiшення, покласти на суб'екта оцiночноi
дiяльностi товариствО з обмеженою вiдповйальнiстю виробничо-торювельну
фiрму
"Новинка" (оцilповач Мокрозф Оксана Володимщriвна).

J.

з облiку житла та управлiння коl\{)лальною власнiстю
мiськоI ради (Б.В.Пономарнко) пiдгоryъати необхiднi доý,ъ{енти дIя
Вiддi.ггу

проведення конч.рсу Еа право ореIrди вищевказаних об'ектiв.

за виконанЕям рiшення покласти на вiддiл з облiку житпа
та управлirrня комунальною впаснiсто MicbKoT ради (Пономаренко Б.В.).
4. Контроль

мiськпй голова
2-з|-з,7

с. в.зЕлЕнськиЙ
О.М. Жцдков
,Щ,Ю. Iвчеrтксr

