Наявність вільних нежилих приміщень державної та комунальної власності у Новоайдарському районі
( 01. 07. 2018,

Адреса знаходження вільного нежилого приміщення

Форма власності

Загальна
площа, м2

Загальна характеристика
приміщення

3

4
Приміщення дитячого садка.
Зідсутня система опалення,
немає водопостачання та
водовідведення потребує
капітального ремонту.

2

1
смт. Новоайдар, вул. Великий ш лях, 6.42К

комунальна

144,7

с. А йдар-М иколаївка, вул. Ш опіна, б/н

комунальна

917,2

с. А йдар-М иколаївка, вул. Ш опіна, б/н
с. Гречиш кине, вул. Істраш кіна,

буд. 22

с. Гречиш кине вул. Чкалова
с. Д м итрівка, площ а М иру,

буд. 1

смт. Новоайдар, кв. ім. Т.Г. Ш евченка

с. Новоохтирка, вул. ЇХ П'ятирічки, буд. 12/1

с. ІІовоохтирка, вул. IX П'ятирічки, буд. 12/3

с. Новоохтирка, вул. Радянська,

с. Победа, вул. Буденого,

буд. 31

буд. 4

с.Денежниково; вУл.Центральна 27а’;

Всього вільних нежилих приміщень____одиниць

Зосьмирічна школа без води,
та опалення, двері, вікна
відсутні,
потребує

49,1

Котельна на вугіллі в
аварійному стані, блочні стіни

356

Магазин
"Хозмаг"
приміщення
та
дах
потребують
капітального

комунальна

100

Магазин в багатоповерховому
будинку

комунальна

602

Дитячий садок в задовільному
стані, потребує капітального
ремонту
(пошкоджений
ліноліум, вибиті двері та
шибки, зірвані шпалери).
Має комунікації, гарний
підвал,
територія
біля
приміщення заасфальтована.
Приміщення дитячого садка
Відсутня система опалення,
немає водопостачання та
водовідведення,
потребує
капітального ремонту.
Квартира
погребу«
капітального ремонту (немає
вікон, дверей)
Відсутня
система
опалення,
водовідведення.
Централізоване
водопостачання лише у дворі

комунальна
комунальна

комунальна

комунальна

комунальна

комунальна

комунальна

554,5

43,2

42,4

30,6

220

*

с. Смолянинове, вул. Л еніна, буд. 83

Додаток 9
станом на 01.04.2018

01. 10. 2018, 01. 01. 2019)

комунальна

комунальна

Всього загальна площа:

979,6

153,2

Квартира
потребує
капітального ремонту (немає
вікон, дверей). Відсутня
система
опалення
водовідведення.
Централізоване
водопостачання лише у дворі.
Житловий
будинок
аварійному стані, потребує
капітального ремонту (немає
вікон, дверей). Відсутня
система
опалення
водовідведення.
Централізоване
водопостачання лише у дворі.
Будівля колишньої столової
одноповерхова,
цегляна
Криша, вікна, двері, підлога
є.
Без
комунікацій
Знаходиться в центрі села
Під'їзні
шляхи
Будівля колишнього дитячого
садочку,
двоповерхова
цегляна в дуже аврійному
стані. Криша, вікна, двері
підлога - відсутні. Без
комунікацій. Знаходиться
центрі села 500 м від
автомобільної
дороги
Луганськ-Северодонецьк.
Під'їзні
шляхи
Одноповерхова
будівля
колишнього дитячого садочка
(збудована у 1987 році)
розташована в центрі села
Стіни, вікна, двері, підлога
задовільному стані, дах не
протікає, підвал площею
156,8 м2. Комунікації (вода
опалення, електрика) відсутні
41924 м2

Назва структурного підрозділу', яка надає
інформацію про вільні приміщення, її
контактні дані
5
Новоайдарська селищ на р ада

Н овоайдарська селищ на рада

Н овоайдарська селищ на р ада

Г речиш кинська сільська рада

Г речиш кінська сільська рада

Д м итрівська сільська рада

Н овоайдарська селищ на рада

Н овоохтирська сільська р ада

Н овоохтирська сільська рада

Н овоохтирська сільська рада

П обєдівська сільська рада

См олянинівська сільська р ада

Д енеж никівська сільська рада

