
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області  

                        LVII сесія VII скликання 

РІШЕННЯ 

25   липня  2019 року №1008 -VI 

Про затвердження  Звіту  з незалежної оцінки  

нерухомого  майна, що належить до комунальної  

власності територіальної громади Комсомольської 

селищної ради, з метою подальшого  розрахунку  орендної плати 

 
Розглянувши Звіт суб'єкта оціночної діяльності, виконаний Приватним 

підприємством «АС-ТЕРРА» від  08 липня 2019 року, про незалежну оцінку 

нерухомого майна, а саме:  

№ 

п/п 

Найменування об’єкта Загальна 

площа, 

кв.м./м 

Місце знаходження 

об’єкта 

Ринкова 

вартість, грн. 

1. Підстанція ТРМ-406 з 

огорожею 

13,9 (34,2) смт.Слобожанське 

вул.Фрунзе 

62100 

2. Теплопункт  61,7 смт. Слобожанське 

вул.Фрунзе буд.8б 

85100 

3. Теплорозподільчий пункт 

насосної внутрішніх 

мереж буд.1,2,4,5 

15мікрорайон 

501,5 смт. Слобожанське 

вул.Лермонтова буд.16к 

798500 

4. Теплотрасса 15 

мікрорайон  

3696 смт. Слобожанське 

вул.Лермонтова 

3164800 

5. Теплотрасса 

вул.Лермонтова  

59,0 смт. Слобожанське 

вул.Лермонтова 

202600 

6. Квартальні теплові мережі 6090 смт. Слобожанське  
 

3584900 

7. Квартальні водопровідні 

мережі 

2805 смт. Слобожанське  150800 

8. Квартальні каналізаційні 

мережі 

4403 смт. Слобожанське  3449200 

з ринковою вартістю майна (без врахування ПДВ) – 11498000грн. (одинадцять 

мільйонів чотириста дев’яносто вісім тисяч гривень 00 коп.), 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 Приватним 

підприємством «АС-ТЕРРА»,  від 08  липня 2019 року про незалежну оцінку 

нерухомого майна, а саме:  
№ 

п/п 

Найменування об’єкта Загальна 

площа, 

кв.м./м 
 

Місце-знаход-ження 

об’єкта 

Ринкова 

вартість, грн. 



1. Підстанція ТРМ-406 з 

огорожею 

13,9 (34,2) смт.Слобожанське 

вул.Фрунзе 

62100 

2. Теплопункт  61,7 смт. Слобожанське 

вул.Фрунзе буд.8б 

85100 

3. Теплорозподільчий пункт 

насосної внутрішніх 

мереж буд.1,2,4,5 

15мікрорайон 

501,5 смт. Слобожанське 

вул.Лермонтова буд.16к 

798500 

4. Теплотрасса 15 

мікрорайон  

3696 смт. Слобожанське 

вул.Лермонтова 

3164800 

5. Теплотрасса 

вул.Лермонтова  

59,0 смт. Слобожанське 

вул.Лермонтова 

202600 

6. Квартальні теплові мережі 6090 смт. Слобожанське  
 

3584900 

7. Квартальні водопровідні 

мережі 

2805 смт. Слобожанське  150800 

8. Квартальні каналізаційні 

мережі 

4403 смт. Слобожанське  3449200 

з ринковою вартістю майна (без врахування ПДВ) – 11498000 грн. (одинадцять 

мільйонів чотириста дев’яносто вісім тисяч гривень 00 коп.), з метою 

відображення її в договорі оренди та використання під час розрахунку орендної 

плати.  

1. Дане рішення набирає чинності з дня його прийняття. 

2. 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 – Євченко Є.С.) 

 

 

 

 

 

Комсомольський селищний  голова      Д.М. Діхтяр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Розробник: 

Спеціаліст I категорії      _____________   Шабатура Л.В.   

Юрисконсульт селищної ради  _____________   Кривеженко В.В.  

Голова комісій                                   _____________   Сілаєва В.А.  

Голова комісії    _____________   Євченко Є.С. 

 

 


