
 
 
 
 
                                                                 
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
Від 17.12.2021 р. № 18 
 
 
Про затвердження Переліків об’єктів 
комунальної власності Заводської 
територіальної громади, що підлягають  
передачі в оренду.   

 

       
 
          Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Закону України «Про оренду державного та комунального майна». 
           

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити Перелік першого типу об’єктів комунального майна 
Заводської  територіальної громади для передачі майна в оренду на аукціоні згідно Додатку 
№1 (додається). 
          2. Затвердити Перелік другого типу об’єктів комунального майна Заводської 
територіальної громади для передачі майна в оренду без проведення аукціону згідно Додатку 
№2 (додається). 

 
 

 
    Міський голова             Віталій СИДОРЕНКО  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Додаток № 1 
до рішення 15 сесії 
Заводської  міської ради  
8 скликання 
від 17.12.2021  № 18 

 
Перелік першого типу  

об’єктів комунального майна Заводської територіальної громади для передачі майна в 
оренду на аукціоні 

 

№ 
з/п 

Балансоутримувач 
 Орендодавець Адреса об'єкту 

Загальна 
площа, 

кв. 

Цільове 
використання 

1 
Виконавчий комітет 
Заводської  міської 
ради 

Виконавчий комітет 
Заводської міської 
ради 

м.Заводське, 
вул.Матросова, 

12 
17,0 Офісне приміщення 

2 
Виконавчий комітет 
Заводської  міської 
ради 

Виконавчий комітет 
Заводської  міської 
ради 

м.Заводське, 
вул.Матросова, 

12 
19,9 Офісне приміщення 

3 
Виконавчий комітет 
Заводської  міської 
ради 

Виконавчий комітет 
Заводської  міської 
ради 

м.Заводське, 
вул.Садова,2а 43,8 

Каб.№2 для 
здійснення медичної 
практики 

4 
Виконавчий комітет 
Заводської  міської 
ради 

Виконавчий комітет 
Заводської  міської 
ради 

м.Заводське, 
вул.Садова,2а 15,6 

Облаштування 
стоматологічного 
кабінету 

5 
Виконавчий комітет 
Заводської  міської 
ради 

Виконавчий комітет 
Заводської  міської 
ради 

м.Заводське, 
вул.Садова,2а 14,8 

Приміщення для 
здійснення медичної 
стоматологічної 
практики 

6 
Виконавчий комітет 
Заводської  міської 
ради 

Виконавчий комітет 
Заводської  міської 
ради 

м.Заводське, 
вул.Шкільна,13 14,0 Офісне приміщення 

7 
Виконавчий комітет 
Заводської  міської 
ради 

Виконавчий комітет 
Заводської  міської 
ради 

м.Заводське, 
вул.Шкільна,13 29,0 Офісне приміщення 

8 

Відділ культури і 
туризму виконавчого 
комітету Заводської 
міської ради 

Відділ культури і 
туризму виконавчого 
комітету Заводської 
міської ради 

с.Піски, 
вул.Цент-
ральна,48 

40,0 
Розміщення 
телекомунікаційного 
обладнання (АТС) 

9 

Відділ культури і 
туризму виконавчого 
комітету Заводської 
міської ради 

Відділ культури і 
туризму виконавчого 
комітету Заводської 
міської ради 

с.Піски, 
вул.Цент-
ральна,48 

34,10 
Розміщення 
відділення 
поштового зв’язку 

10 

Відділ культури і 
туризму виконавчого 
комітету Заводської 
міської ради 

Відділ культури і 
туризму виконавчого 
комітету Заводської 
міської ради 

с.Піски, 
вул.Цент-
ральна,48 

7,7 

Офісне приміщення 
(для зберігання 
перукарського 
інвентарю)  

11 
Виконавчий комітет 
Заводської  міської 
ради 

Виконавчий комітет 
Заводської  міської 
ради 

с.Пісочки 33,4 Офісне приміщення 

 
 

Секретар   ради                                                                 Лариса МАЩЕНКО 



 
Додаток №2 
до рішення 15 сесії 
Заводської  міської ради  
8 скликання 
від 17.12.2021 № 18 

 
 

Перелік другого типу  
об’єктів комунального майна Заводської  територіальної громади для передачі майна в 

оренду без проведення аукціону 
 

№ 
з/п 

Балансоутримувач 
 Орендодавець Адреса 

об'єкту 

Загаль
на 

площа, 
кв. 

Цільове використання 

1 
Виконавчий комітет 
Заводської  міської 
ради 

Виконавчий комітет 
Заводської  міської 
ради 

м.Заводське, 
вул.Садова,2а 587,2 Поліклінічне 

відділення 

2 
Виконавчий комітет 
Заводської  міської 
ради 

Виконавчий комітет 
Заводської  міської 
ради 

м.Заводське, 
вул.Садова,2б 871,3 АЗПСМ 

3 
Виконавчий комітет 
Заводської  міської 
ради 

Виконавчий комітет 
Заводської  міської 
ради 

м.Заводське, 
вул.Садова,2г 121,7 Котельня, пожежна 

водойма 

 
 

Секретар ради                                                                               Лариса МАЩЕНКО 
 

 


