ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO, PERDUOTO PAGAL PATIKĖJIMO SUTARTIS, SĄRAŠAS
Eil.
Nr.
1.

2.

Turto identifikavimo duomenys
2015 metai
1. Vandentiekio linija – šalto vandens tiekimo
vamzdynas
Šalčininkų r. sav., Jašiūnų sen., Jašiūnų gelež. st. (un.
Nr. 8500-1003-9026).
2. Vandentiekio linija – spaudiminės linijos šalto
vandens tiekimo vamzdynas Šalčininkų r. sav.,
Jašiūnų sen., Jašiūnų gelež. st. (un. Nr. 8500-10039019).
3. Pastatas – mašinisto tarnybinis pastatas Šalčininkų
r. sav., Jašiūnų sen., Jašiūnų gelež. st., Upės g. 7 (un.
Nr. 4400-0628-1347)
4. Pastatas – perpumpavimo bokštas Šalčininkų r.
sav., Jašiūnų sen., Jašiūnų gelež. st., Upės g. 5 (un.
Nr. 8593-5012-7011).
5. Gręžtinis vandens šulinys (gręžinys) – artezinis
gręžinys Šalčininkų r. sav., Jašiūnų sen., Sližiūnų k.
(un. Nr. 4400-2136-7826).
6. Kiti statiniai (inžineriniai) – tvora, vartai, varteliai
Šalčininkų r. sav., Jašiūnų sen., Sližiūnų k. (un. Nr.
4400-2136-7837).
2017 metai
Nekilnojamas turtas (inžineriniai tinklai –
vandentiekis, arteziniai gręžiniai, valymo įrenginiai,
siurblinės, unikalūs Nr. 8597-9009-2015, 8597-90092026, 8597-9009-2037)

Panaudos sutarties
numeris, galiojimo
terminas

Teisinis pagrindas

Panaudos gavėjas

Nr. F4-15-18
(GS(7.1.83.)-518)
nuo 2015-12-28
iki 2035-12-01

Šalčininkų rajono
savivaldybės tarybos
2015 m. lapkričio 26 d.
sprendimas Nr. T-231
,,Dėl savivaldybės turto
perdavimo UAB
,,Tvarkyba“

UAB „Tvarkyba“, kodas
174907725

Nr. TPS-17-1
nuo 2017-04-10
iki 2037-04-10

Šalčininkų rajono
savivaldybės tarybos
2017 m. kovo 30 d.
sprendimas Nr. T-686
,,Dėl savivaldybės turto
perdavimo UAB

UAB „Tvarkyba“, kodas
174907725

3.

Katilinės pastatas Ąžuolų g., Eišiškių m., Šalčininkų
r. sav., inventorinis Nr. RSA10576_1

Nr. TPS-17-3
nuo 2017-11-03
iki 2027-11-03

4.

1. Pastatas – Pagalbinis pastatas Geranionių g. 44 B,
Dieveniškių mstl., Šalčininkų r. sav. (unikalus Nr.
4400-3509-9056, bendras plotas – 59,65 kv. m,
pažymėjimas plane – 1H1/p).
2. Pastatas – Siurblinė Geranionių g. 44 A,
Dieveniškių mstl., Šalčininkų r. sav. (unikalus Nr.
4400-3571-2966, bendras plotas – 17,51 kv. m,
pažymėjimas plane – 2H1/p).
3. Nuotekų šalinimo tinklai – Valymo įrenginiai
Geranionių g., Dieveniškių mstl., Šalčininkų r. sav.
(unikalus Nr. 4400-3509-9060).
2018 metai
Pirties pastatas Pirties g. 22, Eišiškių mst., Šalčininkų
r. sav. (unikalus Nr. 8595-7002-5016, bendras plotas
– 337,88 kv. m, pažymėjimas plane – 1C1p,
inventorinis Nr. RSA10075), įsigijimo vertė –
33054,33 Eur, likutinė vertė (2018 m. sausio 1 d.) –
8662,01 Eur, likutinė vertė (2018 m. vasario 1 d.) –
8644,75 Eur.

Nr. TPS-17-5
nuo 2017-11-23
iki 2027-11-23

5.

6.

2019 metai
1. Nuotekų šalinimo tinklai – Nuotekų tinklai A.

,,Tvarkyba“ pagal
savivaldybės turto
patikėjimo sutartį“
Šalčininkų rajono
savivaldybės tarybos
2017 m. spalio 30 d.
sprendimas Nr. T-870
,,Dėl savivaldybės turto
perdavimo pagal
savivaldybės turto
patikėjimo sutartį“
Šalčininkų rajono
savivaldybės tarybos
2017 m. lapkričio 21 d.
sprendimas Nr. T-885
,,Dėl savivaldybės turto
perdavimo pagal
savivaldybės turto
patikėjimo sutartį“

UAB „Eišiškių
komunalinis ūkis“, kodas
174992914

UAB „Tvarkyba“, kodas
174907725

Nr. TPS-18-1
nuo 2018-02-02
iki 2027-02-02

Šalčininkų rajono
savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 1 d.
sprendimas Nr. T-941
,,Dėl savivaldybės turto
perdavimo pagal
savivaldybės turto
patikėjimo sutartį“

UAB „Eišiškių
komunalinis ūkis“, kodas
174992914

Nr. TPS-19-1

Šalčininkų rajono

UAB ,,Vilniaus

7.

8.

Mickevičiaus g., Šalčininkai, Šalčininkų r. sav. (ilgis
– 223,33 m, pažymėjimas plane – KF1-1-KF, un. Nr.
4400-4937-1748)
2. Nuotekų šalinimo tinklai – Nuotekų tinklai Gėlių
g., Šalčininkai, Šalčininkų r. sav. (ilgis – 220,47 m,
pažymėjimas plane – KF1-1-KF1-8, un. Nr. 44004925-7698)
3. Nuotekų šalinimo tinklai – Nuotekų tinklai M.
Balinskio g., Šalčininkai, Šalčininkų r. sav. (ilgis –
276,08 m, pažymėjimas plane – KF1-1-KF1-10, un.
Nr. 4400-4893-4354)
4. Nuotekų šalinimo tinklai – Nuotekų tinklai
Mėnulio g., Šalčininkai, Šalčininkų r. sav. (ilgis –
201,26 m, žymėjimas plane – KF1-1-KF1-7, un. Nr.
4400-4926-1756)
5. Nuotekų šalinimo tinklai – Nuotekų tinklai Naujoji
g., Šalčininkai, Šalčininkų r. sav. (ilgis – 86,74 m,
žymėjimas plane – KF1-1-KF1-2, un. Nr. 4400-50263082)
6. Nuotekų šalinimo tinklai – Nuotekų tinklai Saulės
g., Šalčininkai, Šalčininkų r. sav. (ilgis – 184,39 m,
žymėjimas plane – KF1-1-KF1-6, un. Nr. 4400-49261745).
Nuotekų šalinimo tinklai – nuotekų tinklai Vilniaus
g., Šalčininkų m. (ilgis – 559,99 m, unikalus Nr.
4400-5077-0753, pažymėjimas plane – KF1-1-KF),
įsigijimo vertė – 79587,00 Eur, likutinė vertė (2019
m. balandžio 30 d.) – 79587,00 Eur.
2020 metai
Ambulatorijos patalpos Šilo g. 4, Tetėnų k., Pabarės
sen., Šalčininkų r. sav. (unikalus Nr. 8598-80153010, 31/100 dalis pastato, kurio bendras plotas –
187,05 kv. m, t.y. 57,99 kv. m)

(GS(7.1.83.)-210/SITKT/2019-20)
nuo 2019-04-29
iki 2024-04-29

savivaldybės tarybos
2018 m. rugpjūčio 30 d.
sprendimas Nr. T-1138

vandenys“, kodas
120545849

Nr. TPS-19-2
nuo 2019-09-11
iki 2024-09-11

Šalčininkų rajono
savivaldybės tarybos
2019 m. gegužės 16 d.
sprendimas Nr. T-47

UAB ,,Vilniaus
vandenys“, kodas
120545849

Nr. TPS-20-1
nuo 2021-01-01
iki 2040-01-01

Šalčininkų rajono
savivaldybės tarybos
2020 m. lapkričio 17 d.
Nr. sprendimas T-486

Viešoji įstaiga Eišiškių
asmens sveikatos
priežiūros centras, kodas
175005215

9.

10.

1. Pastatas – sandėlis, Nepriklausomybės g.38,
Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav. (unikalus Nr.85976001-5066, pažymėjimas plane – 6F1p, bendras
plotas – 28,49 kv.m).
2. Ligoninės teritorijoje Nepriklausomybės g.38B,
Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav. esanti automobilių
stovėjimo aikštelė, įvažiavimas į kiemą bei
šaligatviai (žemės sk. kadastr. Nr.8542/0001:372).
3. Pastatas - ūkio korpusas Nepriklausomybės g. 38,
Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav. (pastato unikalus
Nr. 8597-6001-5044, pažymėjimas plane – 4D1/p,
perduodamas plotas –723,45 kv. m).
4. Kiti inžineriniai statiniai ir tinklai.
1. Pastatas – ambulatorija Vilniaus g. 20, Dieveniškių
mstl., Šalčininkų r. sav. (unikalus Nr. 8598-50153008, bendras plotas – 220,05 kv. m)
2. Pastatas – ambulatorija Vilniaus g. 18, Baltosios
Vokės m., Šalčininkų r. sav. (unikalus Nr. 85952002-6012, bendras plotas – 129,49 kv. m)
3. Pastatas – bendruomenės slaugytojo pastatas
Mokyklos g. 30, Jančiūnų k., Šalčininkų r. sav.
(unikalus Nr. 4400-2161-5990, bendras plotas –
66,26 kv. m)
4. Negyvenamoji patalpa – bendruomenės slaugytojo
kabinetas Mokyklos g. 6-2, Poškonių k., Šalčininkų r.
sav. (unikalus Nr. 4400-2162-5532:4217, bendras

Nr. TPS-20-2
nuo 2021-01-01
iki 2040-01-01

Nr. TPS-20-3
nuo 2021-01-01
iki 2040-01-01

,,Dėl savivaldybės turto
perdavimo viešosioms
įstaigoms valdyti,
naudoti ir disponuoti
patikėjimo teise pagal
savivaldybės turto
patikėjimo sutartis“
Šalčininkų rajono
savivaldybės tarybos
2020 m. lapkričio 17 d.
Nr. sprendimas T-486
,,Dėl savivaldybės turto
perdavimo viešosioms
įstaigoms valdyti,
naudoti ir disponuoti
patikėjimo teise pagal
savivaldybės turto
patikėjimo sutartis“
Šalčininkų rajono
savivaldybės tarybos
2020 m. lapkričio 17 d.
Nr. sprendimas T-486
,,Dėl savivaldybės turto
perdavimo viešosioms
įstaigoms valdyti,
naudoti ir disponuoti
patikėjimo teise pagal
savivaldybės turto
patikėjimo sutartis“

Viešoji įstaiga Šalčininkų
rajono savivaldybės
ligoninė, kodas
275005020

Viešoji įstaiga Šalčininkų
pirminės sveikatos
priežiūros centras, kodas
175005172

plotas – 25,56 kv. m, patalpos plane pažymėtos nuo
1-6 iki 1-8)
5. Pastatas – bendruomenės slaugyto kabinetas
Saulėtoji g. 32/Spalio 25-osios g. 15, Šalčininkų m.
(unikalus Nr. 8597-4012-2002, bendras pastato plotas
– 113,50 kv. m)
6. Negyvenamoji patalpa –bendruomenės slaugytojo
kabinetas su bendro naudojimo patalpomis, (plane
pažymėtomis: a-1 (38/100 iš 4,38 kv. m) t.y. 1,66 kv.
m, a-2 (38/100 iš 3,72 kv. m) t.y. 1,41 kv. m. Iš viso :
3,07 kv. m) Centrinė g. 3-1, Gerviškių k., Šalčininkų
r. sav. (unikalus Nr. 4400-2161-6122:4330, bendras
plotas – 28,50 kv. m)
7. Medicinos punkto patalpos su bendro naudojimo
patalpomis (2-1, 2-2 (50/100 iš 17,42 kv. m; t.y. 8,71
kv. m) Mokyklos g. 2-2, Šalčininkėlių k., Šalčininkų
r. sav. (unikalus Nr. 8597-0020-0014:0005, bendras
plotas – 71,91 kv. m)
8. Pastatas - ūkio korpusas Nepriklausomybės g. 38,
Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav. (unikalus Nr. 85976001-5044, perduodamas plotas – 394,73 kv. m)
9. Kiti inžineriniai statiniai ir tinklai.

