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РІШЕННЯ 

 

смт Софіївка                             № 1327-18/VIІI                 26 січня 2022 року 

 

Про оренду майна  
комунальної власності Софіївської селищної територіальної громади 

 
Керуючись Конституцією України, законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального 
майна»,  Цивільним кодексом України, Порядком передачі в оренду 
державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 03.06.2020 № 483, рішенням Софіївської селищної 
ради від 19.08.2020 № 3461-64/VII «Про затвердження Положення про 
оренду майна Софіївської селищної територіальної громади та забезпечення 
відносин у сфері оренди комунального майна»,   селищна рада вирішила: 

1. Оголосити про намір передати в оренду нежитлову будівлю,  
загальною площею 193,4 кв.м  за адресою: вулиця Незалежності, 85, смт 
Софіївка Криворізького району Дніпропетровської області, в тому числі 
обладнання що розташоване в будівлі згідно додатку 1,  що обліковуються на 
балансі Виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 

2. Включити до Переліку першого типу об’єктів комунальної власності 
Софіївської селищної територіальної громади що підлягають передачі в 
оренду на  аукціоні, об’єкт оренди –  нежитлову будівлю,  загальною площею 

193,4 кв.м  за адресою: вулиця Незалежності, 85, смт Софіївка Криворізького 
району Дніпропетровської області, в тому числі обладнання, що розташоване 
в будівлі згідно додатку 1,  що обліковуються на балансі Виконавчого 
комітету Софіївської селищної ради. 

3. Внести зміни до рішення № 3461-64/VII від 19.08.2020 «Про 
затвердження Положення про оренду майна Софіївської селищної 
територіальної громади та забезпечення відносин у сфері оренди 
комунального майна» виклавши додаток 2 в новій редакції (додаток 2). 

4. Внести інформацію про потенційний об’єкт оренди до електронної 
торгової системи в порядку, передбаченому частиною 4 статті 6 Закону 



України від 03.10.2019 №157-IX «Про оренду державного та комунального 
майна». 

5. Виконавчому комітету Софіївської селищної ради провести 
переоцінку балансової вартості нежитлової будівлі за адресою: вулиця 
Незалежності, 85, смт Софіївка, Криворізького району Дніпропетровської 
області, площею 193,4 кв.м. в тому числі і  обладнання, що розташоване в 
будівлі для цілей визначення стартової орендної плати об’єкта оренди. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
селищної ради з питань комунальної власності, житлово-комунального 
господарства, енергозбереження та транспорту. 

 

 

Селищний голова                                                         Петро СЕГЕДІЙ 

 


