
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області  

                          LII сесія VII скликання 

РІШЕННЯ 

21   березня  2019 року №909-VII 

Про затвердження  Звіту  з незалежної оцінки   

нерухомого майна , а саме: нежитлових  приміщень,  

загальною площею 28,54кв.м.,  у тому числі частина  

приміщень загального користування площею 9,14кв.м.,  

розташованих за   адресою: Харківська область,  

Зміївський район, смт. Слобожанське, вул. Дружби, будинок  № 6,  

з метою подальшого  розрахунку  орендної плати 

 

Розглянувши Звіт суб'єкта оціночної діяльності, виконаний ТОВ «АНТЕЙ 

ІНВЕСТ ГРУП» від «14» березня 2019 року, про незалежну оцінку нерухомого 

майна, а саме: нежитлових  приміщень,  загальною площею 28,54кв.м., у тому числі 

частина приміщень загального користування площею 9,14кв.м., які розташовані за 

адресою: Харківська область, Зміївський район, смт. Слобожанське, вул. Дружби, будинок 

№6, з ринковою вартістю майна (без урахування ПДВ) – 85 620,00грн. (вісімдесят 

п’ять тисяч шістсот двадцять гривень 00коп.), з метою відображення її в договорі 

оренди та використання під час розрахунку орендної плати, керуючись ст. 12 

Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 

діяльність в Україні», п. 5 ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Звіт суб'єкта оціночної діяльності, виконаний ТОВ «АНТЕЙ 

ІНВЕСТ ГРУП»  від «14» березня 2019 року, про незалежну оцінку нерухомого 

майна, а саме: нежитлових приміщень, загальною площею 28,54кв.м., у тому числі 

частина приміщень загального користування площею 9,14кв.м., які розташовані за 

адресою: Харківська область, Зміївський район, смт. Слобожанське, вул. Дружби, будинок 

№6, з ринковою вартістю майна (без урахування ПДВ) – 85 620,00грн. (вісімдесят 

п’ять тисяч шістсот двадцять гривень 00коп.), з метою відображення її в договорі 

оренди та використання під час розрахунку орендної плати. 

2. Дане рішення набирає чинності з дня його прийняття. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії: з питань 

планування бюджету, фінансів, підприємницької діяльності, соціального захисту, 

праці, торгівлі, громадського харчування та сфери послуг (голова комісії – Сілаєва 

В.А.) та мандатну, з питань депутатської діяльності, етики, законності та 

правопорядку (голова комісії – Кишинський В.М.) 

 

 

Комсомольський селищний  голова      Д.М. Діхтяр  
 


