
                                   

 

ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Проєкт Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної власності 

шляхом проведення аукціону та включення об’єктів до Переліку першого 

типу 

 

З метою підвищення ефективності використання об’єктів нерухомого майна 

комунальної власності Гірської сільської ради, відповідно до статті 6 Закону 

України «Про оренду державного та комунального майна», керуючись статтями 

29 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гірська 

сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Включити до Переліку першого типу для передачі в оренду терміном на 

5 (п’ять) років з проведенням аукціону об’єкт нерухомого майна, що належить 

до комунальної власності Гірської сільської ради: 

– частину димової труби та бетонований майданчик біля димової труби 

загальною площею 10,0 (десять) м2, яке знаходиться за адресою: с. Ревне, вул. 

Квартальна, 13 Бориспільський район, Київська область, для встановлення 

обладнання базової станції мобільного зв’язку. 

2. Затвердити в новій редакції Перелік першого типу об’єктів комунальної 

власності, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду згідно підпунктів 

13, 14 пункту 1 статті 1 Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна». 

3. Опублікувати затверджений Перелік об’єктів комунальної власності, 

щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду, на сайті Гірської сільської 

ради. 

4. Балансоутримувачу об’єкту, що внесено до переліку відповідного типу 

забезпечити внесення його до системи електронних торгів для проведення 

аукціону. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з питань 

земельних відносин, планування територій, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища. 

 

від             2021 року 

№               -VIIІ 

   

 

Сільський голова                                          Роман ДМИТРІВ 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО:  

Рішенням Гірської сільської ради  

від ____________ №__________ 
 

 

ПЕРЕЛІК І-го типу комунального майна Гірської сільської ради що 

може бути передане в оренду 

 

№п/п Вид майна Місцезнаходження Загальна 

площа, м2 

Балансоутримувач: Виконавчий комітет Гірської сільської ради 

1 Частина нежитлового 

приміщення 

08321, с. Гора, вул. 

Центральна, 5 

17,5 

2 Частина димової труби та 

бетонований майданчик біля 

димової труби 

08342, с. Ревне, вул. 

Квартальна, 13 

Бориспільський район, 

Київська область 

10,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради  ________________ Людмила ШЕРШЕНЬ 

 

В.о. начальника відділу юридичного 

та правового забезпечення  ________________ Євгеній СТЕПАНЕНКО 

 

Начальник фінансового відділу ________________ Лілія БАРКОВА 

 

В.о. начальника відділу  

містобудування та архітектури         ________________ Тетяна БІДНЕНКО 

 

Виконавець:    ________________ Аліна КОССАКОВСЬКА 

 


