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УКРАЇНА
ЧОРНОМОРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОЧАКІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від   25  червня  2019 року          №  9                        46  сесія 1 скликання
с. Чорноморка 
Про  внесення  змін  до   переліку  нерухо
мого майна, що протягом 2019 року може
бути  передано  в  оренду  в  селах
Чорноморської  об’єднаної  територіальної
громади  Очаківського   району  Миколаїв
ської області.
                       Відповідно до ст. 26  Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”,  
заслухавши інформацію  сільського голови Дмитренко А.А. про необхідність затвердити 
перелік нерухомого майна, що протягом 2019 року може бути передано в оренду, сільська 
рада
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення сільської ради № 9 від 17 січня 2019 року «Про  затвердження
переліку  нерухомого майна, що протягом 2019 року може бути передано в оренду в 
селах Чорноморської об’єднаної територіальної громади Очаківського  району 
Миколаївської області» та викласти його в слідкуючій редакції:

« 2.  Затвердити перелік нерухомого майна, що протягом 2019 року може бути 
передано в оренду в селі Чорноморка  Очаківського району Миколаївської області:
-  приміщення сільської лікарняної амбулаторії по вулиці Чорноморська, 117;
-  частина нежитлового приміщення по вулиці Суворова, 109\2, площею  92,2 кв.м;
-  частина нежитлового приміщення по вулиці Суворова, 109\2, площею  41,7 кв.м;
-  частина нежитлового приміщення по вулиці Суворова, 109\2, площею  40,4 кв.м;
-  частина нежитлового приміщення по вулиці Суворова, 109\2, площею  12,6 кв.м;
-  нежитлове приміщення по вулиці Суворова, 109\1,
-  частина нежитлового приміщення по вулиці Суворова, 124, площею     62,0 кв.м;
-  частина нежитлового приміщення по вулиці Суворова 126\3, площею  100,0 кв.м;
-  нежитлове приміщення по вулиці Суворова, 122\1,
-  нежитлове приміщення по вулиці  Приморська,  71\1;
-  об’єкт благоустрою по провулку  Приморський,  15\2;
-  берегоукріплення  на Лагерній косі,  1\1

3.  Затвердити перелік нерухомого майна, що протягом 2019 року може бути передано
в оренду в селі Рівне  Очаківського району Миколаївської області:
-  частина приміщення сільської ради під розташування аптеки 
                                                                         по вулиці Ювілейна, 16,    площею 25,0 кв.м.;
- будівля гаражу сільської ради                   по вулиці  Ювілейна, 16/1, площею 20,0 кв.м;
- приміщення сільської ради (2-ий поверх)      по вулиці Ювілейна,16,площею 25,0 кв.м.;
- будівля стаціонару Рівненської  АЗПСМ,  вулиця Центральна, 12/1, площею 526,0 кв.м.
- будівля дитячого садка                            по вулиці Центральна, 39/1, площею 998,0 кв.м;
- будівля амбулаторії Рівненської  АЗПСМ,   вулиця Центральна, 12, площею 128,0 кв.м.
- магазин «Лідер-3»                                              вулиця Ювілейна, 16,  площею 130,0 кв.м;
- магазин «Домовичок»                                          вулиця Ювілейна, 16,  площею 81,0 кв.м;
-  відділення пошти                                              вулиця Ювілейна, 8/1,  площею 360,0 кв.м;



4.  Затвердити перелік нерухомого майна, що протягом 2019 року може бути передано
в оренду в селі Благодатне  Очаківського району Миколаївської області:
- магазин «Лідер»,  вулиця Молодіжна, 3,  площею 125,0 кв.м;
- будівлі   колишньої Благодатненської  школи, вул. Центральна ,  будинок 1  
- будівля  колишнього клубу, вул. Центральна ,  будинок 2
- частина будівлі колишнього відділення зв’язку,  вул. Центральна ,  будинок 4

5.  Затвердити перелік нерухомого майна, що протягом 2019 року може бути передано
в оренду в селі Осетрівка  Очаківського району Миколаївської області:
- будинок старости,  вулиця Піскарьова, 43/а,  площею 120,0 кв.м;»

       2.  Зобов’язати виконавчий комітет  сільської ради  оприлюднити даний перелік 
нерухомого майна, що протягом 2019 року може бути передано в оренду в селі Чорноморка  в 
ЗМІ.
       3   Контроль за виконанням даного рішення  повкладається на постійну комісію сільської
ради   з  питань  прав  людини,  законності,  депутатської  діяльності  та   етики,   комунальної
власності, медицини, освіти, культури та спорту.

Сільський голова                                                                                                      А.А.Дмитренко




