УКРАЇНА
СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА
КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сімнадцята сесія восьмого скликання
РІШЕННЯ
28 червня 2022 року

м. Сновськ

№ 9-17/VIІI

Про включення майна до Переліку першого типу
та погодження відділу культури і туризму
Сновської міської ради наміру
передачі майна в оренду на аукціоні
Розглянувши клопотання відділу культури і туризму Сновської міської ради;
відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Порядку передачі в оренду державного та комунального майна,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р.
№ 483; керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»; за рекомендацією постійної комісії міської ради з
питань комунальної власності, житлово-комунального господарства,
промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг
міська рада вирішила:
1. Погодити відділу культури і туризму Сновської міської ради намір
передачі в оренду на аукціоні майна комунальної власності Сновської міської
територіальної громади, розташованого за адресою: Чернігівська область,
Корюківський район, м. Сновськ, вул. Незалежності, 4, терміном на 4 роки
11 місяців, а саме:
– приміщення (дві кімнати) на першому поверсі Сновського Будинку
культури площею 35,10 кв. м.
2. Включити вищезазначений об’єкт до Переліку першого типу об’єктів
комунальної власності територіальної громади, що підлягають передачі в
оренду на аукціоні, затвердженого рішенням 50 сесії міської ради
7 скликання від 28.08.2020 року № 13-50/VII, доповнивши додаток 1.
3. Відділу культури і туризму здійснити заходи по виконанню необхідних
дій із врахуванням пунктів 1 та 2 даного рішення, передбачених чинним
законодавством України.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу
культури і туризму Н.Добненко та на постійну комісію міської ради з питань
комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості,
підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (голова С.Виблов).
Міський голова

Олександр МЕДВЕДЬОВ

Додаток до рішення Сновської міської ради
від 28.06.2022р. № 9-17/ VІІІ

Найменування органу
управління

Код органу управління

Код за ЄДРПОУ
балансоутримувача

Найменування
балансоутримувача

Адреса балансоутримувача

Контактний телефон
балансоутримувача

Вид потенційного об’єкта оренди

Назва потенційного об’єкта
оренди

Місцезнаходження потенційного
об'єкта оренди

Регіон об'єкта оренди (область)

Код класифікатора об'єкта адміністративнотериторіального устрою України для
місцезнаходження потенційного об’єкта
оренди

Пропозиції щодо використання
об’єкта оренди

Характеристика об’єкта оренди

Площа об'єкта оренди, кв.м

Перелік Першого типу об'єктів комунальної власності територіальної громади в особі Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської
області – Перелік об’єктів, що підлягають передачі в оренду на аукціоні
(нерухоме майно)
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Сновська міська
рада
Корюківського
району
Чернігівської
області

01009

Відділ культури
15200,
і туризму
Чернігівська
Сновської
область,
міської ради
41196356
м.Сновськ,
Корюківського
вул.
району
Незалежності,
Чернігівської
4
області

(0254)
2-14-97

Нерухоме
майно

Приміщення
на першому
поверсі
Сновського
Будинку
культури

Начальник відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та транспорту

Приміщення на
Чернігівська
першому поверсі
обл.,
Сновського Будинку Загальна
Корюківський
Під офісне
культури,
площа
Чернігівська 7425810100
район, м.
приміщення забезпечене електро,- 35,10
Сновськ, вул.
теплопостачанням, в
кв.м.
Незалежності, 4
будівлі є
водопостачання
Олена АНИКІЄНКО

