
 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

30 січня  2018 року                                                                   № 5 

 

Про надання в оренду нежитлового  

приміщення в Власівському Будинку  

культури: зали із сценою за адресою:  

Кіровоградська область, місто 

Світловодськ, смт Власівка, вулиця 

Труда, № 35 

 

Розглянувши заяву-намір пастора Релігійної громади «Християнська 

Церква «Нове Покоління»» м.Кременчук Полтавської області Берліза Андрія 

Миколайовича від 11.01.2018 № 5 стосовно надання в оренду нежитлового 

приміщення в Власівському Будинку культури: зали із сценою, Статут 

Релігійної  громади «Християнська Церква «Нове Покоління»» м.Кременчук 

Полтавської області, зареєстрований розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 06.05.2016 № 191, ВИПИСКУ з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

від 26.05.2016, дата та номер запису 26.05.2016, 1 585 102 0000 009620, 

технічний паспорт Власівського Будинку культури від 02.07.2008, керуючись 

Законом України «Про оренду державного та комунального майна», Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про порядок 

передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади смт 

Власівка, затвердженого рішенням сесії Власівської селищної ради від 

23.05.2009 № 518 зі змінами, виконавчий комітет Власівської селищної ради  

 

ВИРІШУЄ: 

 

1. Здати в оренду нежитлове приміщення в Власівському Будинку 

культури: зал площею 231,7 кв.м, сцену площею 100,1 кв.м за адресою: 

Кіровоградська область, місто Світловодськ, смт Власівка, вулиця Труда, № 35, 

що знаходиться в комунальній власності територіальної громади смт Власівка, 

з попереднім виготовленням звіту про оцінку нерухомого майна для визначення 

ринкової вартості об'єкту для розрахунку орендної плати. 

 

 

 



 

 

 

2. Дати оголошення на сайті Власівської селищної ради щодо 

проведення конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які будуть 

залучені для проведення незалежної оцінки нерухомого майна, нежитлового 

приміщення Власівського Будинку культури: зал площею 231,7 кв.м, сцену 

площею 100,1 кв.м за адресою: Кіровоградська область, місто Світловодськ, 

смт Власівка, вулиця Труда, № 35, з метою визначення вартості об'єкту для 

розрахунку орендної плати. 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Селищний голова                                                                       А.Бабаченко 


