1 інтервал
ВАСИЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
1 інтервал
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної ради
02 січня 2020 р.

14 шр.
14 шр.
14 шр.
14 шр.
14 шр.

№ 04-р

Про затвердження переліку нерухомого майна, що закріплене на праві
господарського відання або оперативного управління за комунальними
підприємствами, бюджетними закладами, установами, заснованими на майні
спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст Василівського
району, яке обліковується на їх балансах та пропонується для передачі в оренду
у 2020 році
Відповідно до рішення Василівської районної ради від 30.03.2012 №12
«Про нормативно-правові документи з питань орендних відносин для об'єктів,
що відносяться до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст
Василівського району» (із змінами), враховуючи пропозиції установ, закладів
та підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст
Василівського району Запорізької області:
1. Затвердити перелік нерухомого майна, що закріплене на праві
господарського відання або оперативного управління за комунальними
підприємствами, бюджетними закладами, установами заснованими на майні
спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст Василівського
району, яке обліковується на їх балансах та пропонується для передачі в оренду
у 2020 році (додається).
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника
відділу з питань власності виконавчого апарату районної ради Супрун В.О.

Голова

Денис КАЛІНІН

Додаток
до розпорядження голови
районної ради
від 01.02.2020 р. № 04-р
Перелік нерухомого майна,
що закріплене на праві господарського відання або оперативного управління за комунальними підприємствами,
бюджетними закладами, установами заснованими на майні спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст
Василівського району, яке обліковується на їх балансах та пропонується для передачі в оренду у 2020 році

№
п/п

Назва балансоутримувача, код
ЄДРПОУ,
юридична адреса, телефон

Назва потенційного
об'єкта оренди

Площа потенційного
об'єкта оренди,
кв. м.,
та його адреса

1

2

3

5

1

Характеристика
потенційного
об'єкта оренди (зона
розташування,
розміщення в будівлі,
ступень техн.
благоустрою,
техн. та ступень
зносу)
6

КНП «Василівський Центр
Будівля
340 кв.м
Окрема будівля
первинної медико-санітарної
Малобілозерської
(Приміщення будівлі
допомоги» ВРР ЗО
лікарської
Адреса знаходження:
потребують
код ЄДРПОУ 38625415
амбулаторії загальної 71670, Запорізька обл.
капітального
71600, Запорізька обл.
практики сімейної
Василівський р-н
ремонту)
м.Василівка, вул. Лікарняна, б. 5,
медицини
с. Мала Білозерка,
тел. (06175) 7-24-74
вул. Вишневського, 36

Цільове
призначення

7
Приміщення
поліклініки,
використання
відповідно
наданих
пропозицій

2

2

Продовження додатка
КНП «Василівський Центр
Будівля Балківської
224,75 кв.м
Двоповерхова
Приміщення
первинної медико-санітарної
амбулаторії загальної Адреса знаходження:
будівля
для здійснення
допомоги» ВРР ЗО
практики сімейної 71636, Запорізька обл.
(Приміщення
медичної
код ЄДРПОУ 38625415
медицини
Василівський р-н
потребують
практики
71600, Запорізька обл.
с. Балки,
капітальний ремонт)
м.Василівка, вул. Лікарняна, б. 5,
вул. Садова, 121
тел. (06175) 7-24-74
18 кв.м
Одноповерхова
Приміщення
Адреса знаходження:
71636, Запорізька обл.
Василівський р-н
с. Балки,
вул. Садова, 121

будівля

другого
поверху
будівлі

4

КНП «Василівський Центр
Будівля
195,0 кв.м
Окрема будівля
первинної медико-санітарної
Скельківської
Адреса знаходження:
(Приміщення
допомоги» ВРР ЗО
амбулаторії загальної 71640, Запорізька обл.
потребують
код ЄДРПОУ 38625415
практики сімейної
Василівський р-н
капітальний ремонт)
71600, Запорізька обл.
медицини
с. Скельки,
м.Василівка, вул. Лікарняна, б. 5,
вул. Стадіонна, 2
тел. (06175) 7-24-74

Кухня

5

КНП «Василівський Центр
Будівля
447,3 кв.м
Приміщення другого Приміщення
первинної медико-санітарної
Приморської
поверху будівлі
для здійснення
допомоги» ВРР ЗО
лікарської
Адреса знаходження:
(Приміщення
медичних
код ЄДРПОУ 38625415
амбулаторії загальної 71610, Запорізька обл.
потребують
послуг
71600, Запорізька обл.
практики сімейної
Василівський р-н
капітальний ремонт)
м.Василівка, вул. Лікарняна, б. 5,
медицини
с. Приморське,
тел. (06175) 7-24-74
вул. Східна, 149

3
Продовження додатка
20,0 кв.м
Приміщення першого Розміщення
Адреса знаходження:
поверху будівлі
аптеки
71610, Запорізька обл.
Василівський р-н
с. Приморське,
вул. Східна, 149
6

КНП «Василівський Центр
Будівля
317,0 кв.м
Приміщення в будівлі
первинної медико-санітарної
Степногірської
Адреса знаходження:
стаціонару
допомоги» ВРР ЗО
лікарської
71611, Запорізька обл.
код ЄДРПОУ 38625415
амбулаторії загальної
Василівський р-н
71600, Запорізька обл.
практики сімейної
смт. Степногірськ,
м.Василівка, вул. Лікарняна, б. 5,
медицини
вул. Перемоги, 20
тел. (06175) 7-24-74
68,0 кв.м
Приміщення кухні з
Адреса знаходження:
стаціонарним
71611, Запорізька обл.
обладнанням
Василівський р-н
в будівлі
смт. Степногірськ,
вул. Перемоги, 20
64,0 кв.м
Приміщення комори
Адреса знаходження:
в будівлі
71611, Запорізька обл.
Василівський р-н
смт. Степногірськ,
вул. Перемоги, 20

Приміщення
медичного
призначення

Кухня

Комора, склад

4

42,0 кв.м
Адреса знаходження:

Продовження додатка
Приміщення пральні
Пральня
в будівлі
та інші

71611, Запорізька обл.
Василівський р-н
смт. Степногірськ,
вул. Перемоги, 20

7

КЗ «Василівська гімназія
Частина нежитлового
«Сузір’я – загальноосвітня школа приміщення в будівлі
І-ІІІ ступенів» ВРР ЗО
школи
код ЄДРПОУ 26073676
71600, Запорізька обл.
м.Василівка, вул. Шевченка, б.
82,
тел. (06175) 7-32-21

пропозиції

56,0 кв.м
Приміщення
Адреса знаходження: кочегарки в будівлі з
71611, Запорізька обл.
обладнанням
Василівський р-н
смт. Степногірськ,
вул. Перемоги, 20

Котельня

162,0 кв.м
Приміщення
Адреса знаходження: амбулаторії в будівлі
71611, Запорізька обл.
Василівський р-н
смт. Степногірськ,
вул. Перемоги, 16

Приміщення
медичного
призначення

54,8 кв.м

Кімната на першому
поверсі.
Адреса знаходження:
Наявність системи
71600, Запорізька обл., електропостачання,
Василівський р-н,
централізоване
м.Василівка,
теплопостачання.
вул. Шевченка, б. 82,

Розміщення
класу для
проведення
додаткових
занять з
дисциплін
початкової
школи.

5

8

9

Продовження додатка
КЗ «Василівська гімназія
Частина нежитлового
135,82 кв.м
Приміщення в будівлі
Надання
«Сузір’я – загальноосвітня школа приміщення в будівлі
на першому поверсі. послуг дітям з
І-ІІІ ступенів» ВРР ЗО
школи
Адреса знаходження:
Наявність системи
особливими
код ЄДРПОУ 26073676
71600, Запорізька обл., електропостачання,
освітніми
71600, Запорізька обл.
Василівський р-н,
водопостачання та
проблемами,
м.Василівка, вул. Шевченка, б.
м.Василівка,
теплопостачання.
які
82,
вул. Шевченка, б. 82,
проживають
тел. (06175) 7-32-21
(навчаються) у
районі.
КУ «Сервісний центр закладів
культури» ВРР ЗО
код ЄДРПОУ 41810926
71601, Запорізька обл.
м.Василівка, бульвар
Центральний, б. 6 А,
тел. (06175) 7-27-76

Будівля
Адреса знаходження:
Будівля забезпечена
«Житловий будинок 71600, Запорізька обл.,
освітленням,
мельника»
Василівський р-н,
опаленням,
м.Василівка,
водопостачанням
вул. Соборна, б. 18

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

Розміщення
Василівського
військового
комісаріату

Олег ОШУРКОВ

