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ЛОЗIВСЬКА MICьKA РАДА
xA}KIBcbKoT оБлАстI

ВИКОIIАВЧIПi KOMITET

вiд

" .Lb

рIшЕIIня
Ift {о5-

" вересня 201б р.

Про затвердясепня звiтiв про незалеrкну
опiнку BapTocTi об'скгiв оренли майна
комунальпоi власносгi терпторiальноi
громадн м. Лозова, проведепих станом
на 0б.09.20lб року, 19.09.20lб року

_
. ý9Pr.r""" ст. 40 Закону УкраiЪи
УкраiЪi", п. 19 Методш<и оцiнrса об'екгiв
-

''Про мiсцеве слr,rоврядrванrrя в

оренди, затвердженою постzlЕовою
М б29, ст.ст. 12, 13 Закону

Кабiнету MiHicTpiB Укра'tЪи вiд 10.08.1995 року

Украiни "Про оцiнку майн4 майнових прав та професiйну оцiночну
дiяльнiсть в YKpaiHi", п. 4.2 Порядку передачi в орендl майна, що е

комунальною впаснiстю територiа",rьноi громади м. Лозова, за.rвсрдженою
рiшенням MicbKoi ради вiд 20.09.2013 р. ],{Ъ 1002, згiдlо з розпорядженнями
мiського голови вiд 05.09.20lб року Nо З20, зiд 16.09.2016 роry Nэ З38 на
пiдставi результаry реценчванIrя звiтiв rryо незалежну оцiнку BapTocTi
об'екгiв ореIrди ком}ъаьноi власностi, виконавчий KoMiTeT MicbKoi ради

ВИРI ШИВ:
l.

Затвердити звiти про незалежну оцiнку BapTocTi об'екгiв оренди
мйна комунальноi власностi територiаьноi громади м. Лозова, rrроведених
суб'ектом оцiночноi дiяльностi - mвариством з ймеженою вiдповiдальнiстю
виробничо-торювельною фiрмою "НОВИНКА' (оцirповач Мокрозуб Оксана
Вололимирiвна) за станом на 06,09,2016 року, 19.09.2016 року згiдно з
таб.гпацею:

м
cl

п

Мiсце розташувдппя об'€кIЬ
орешдЕ, lдреса

м. Лозова, вул. Покровськ4 буд
2_ KiMH. 2
м. Лозов4 вул, Василя
2
Ярсмчука, буд. 25
1

БалдЕсоуцDпм}тач

fIлоцд

BapTicTb
об'оста
1 кв.м,
орепдп,
грн.
кв. м

юI"жук,

59

KIl "жук"

159,10

"7l

Рпнкова
Dдртiсь/
грп,/без

п,щ

201з,16

120200,00

201з,16

з20290.00

2. Вiдповiдальнiсть за недосmвiрну чи необ'екп,rвну оцiнку об'ектiв
оретци майна комJrнальноТ власностi терrгорiа.ltьноi ц)омади м. Лозова,

зазRаqених у п. 1 цьоIо DiшеЕн]

тов

вiБ;,fid;iйа;

покJIасти на суб'екта оцiночноi
дiяльностi -

З облiку
та управrriння комуЕапьною в,паснiстю
,,,л_,.лi
чтла
Mlcbкor _1Чr1
(Пономаренко
ради
Б.В.) пiдготувати
доr.уrенти для
проведешU{ коЕЧlрсу
""ооr,iд"i
на тц)irво ореIrди вищевкаrаних
об'екгiв.

4. Контроль за виконzlнням.
рiшен_ня покласти на вiддiл з облiку житла
та 1тrравлirтня комуна;rьною впаснiстю
(ПЬrrоЙ"ri-

"l"u*oT

мiськпй голова
,2-з|-з7
r

рuд,

В.В.).

с.в. зЕJIЕнськиЙ
с.А.
,Щ.Ю.

Iвчепко

