
УКРАЇНА 
КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області  

                         XXXII   сесія VII скликання 
 

РІШЕННЯ 
 

21    грудня   2017 року       №568-VII 
Про розгляд листа КП КЗ «Слобожанський  

Селищний  Палац  культури» 

 

Розглянувши заяву Комунального підприємства Комунальний заклад 

«Слобожанський селищний Палац культури» щодо надання дозволу на  дострокове 

припинення з 31 грудня 2017 року дії договору оренди від 18 лютого 2013р., з 

урахування додаткової угоди до нього від 30 грудня 2015року, укладеного між КП 

КЗ «Слобожанський селищний Палац культури» та ФОП Лаврик Іриною 

Миколаївною, а саме: нежитлових приміщень, загальною площею 123,4кв.м., які 

розташовані за адресою: Харківська область, Зміївський район, смт. Слобожанське, 

вул. Ярослава Мудрого, будинок №12, враховуючи заяву ФОП Лаврик І.М.,  

відповідно до п.п. 9.7.2. п.9.7., 10.1. вище вказаного договору оренди, керуючись 

ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 

«Про оренду державного та комунального майна», абзацом 2 пункту 6.5. 

Положення про порядок передачі в оренду майна, що є комунальною власністю 

територіальної громади Комсомольської селищної ради, затвердженого рішення 

ХLVІІІ сесії Комсомольської селищної ради VІ скликання від 11.04.2013 року  № 

657-VІ (в новій редакції, відповідно до рішення XIII сесії селищної ради VII 

скликання від 29.09.2016р., №268-VII та рішення XIV сесії селищної ради VII 

скликання від 03.11.2016р., №308-VII), Комсомольська селищна рада  

ВИРІШИЛА: 
1. Достроково припинити з 31 грудня 2017 року дію договору оренди 

індивідуально визначеного(нерухомого) майна, а саме: нежитлових приміщень, 
загальною площею 123,4кв.м., які розташовані за адресою: Харківська область, 
Зміївський район, смт. Слобожанське, вул. Ярослава Мудрого, будинок №12, що 
належить до комунальної власності територіальної громади Комсомольської 
селищної ради та перебувають на балансі КП КЗ «Слобожанський селищний Палац 
культури», укладеного між КП КЗ «Слобожанський селищний Палац культури» та  
ФОП  Лаврик Іриною Миколаївною  18 лютого 2013 року, а також дію додаткової 
угоди від 30.12.2015 року до вищевказаного договору оренди.   

2. Уповноважити директора КП КЗ «Слобожанський селищний Палац 
культури» Афанасенко Валерія Павловича розірвати з 31 грудня 2017року Договір 
оренди індивідуально визначеного(нерухомого) майна, зазначеного в п.1 цього 
рішення, шляхом підписання угоди про розірвання Договору оренди від 
18.02.2013року та  додатковї угоди від 30.12.2015ро до нього, з підписанням 
відповідного акту приймання-передачі майна. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  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 –  Кишинський В.М.). 

 

Комсомольський селищний  голова      Д.М. Діхтяр  


