
УКРАЇНА 
КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області  

                         XXXII   сесія VII скликання 
 

РІШЕННЯ 
 

21   грудня   2017 року       №569-VII 
Про розгляд заяви Фізичної особи-підприємця 

Коробка Євгена Борисовича 

 

Розглянувши заяву орендаря нерухомого майна комунальної власності  - 

фізичної особи-підприємця Коробка Євгена Борисовича та надану до неї 

Інвесторську кошторисну документацію «Капітальний ремонт приміщення за 

адресою: вул. Ярослава Мудрого,6 (1поверх, ліве крило) смт. Слобожанське 

Зміївського району Харківської області» виконану Торгівельно-виробничім 

приватним підприємством «РЕСУРС», керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та 

комунального майна», розділом VII  Положенням 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. Надати згоду на здійснення капітального ремонту(невід’ємних поліпшень) 

нежитлових приміщень, загальною площею 106,20кв.м., розташованих на першому 
поверсі 2-х поверхової нежитлової будівлі літ.«А-2» за адресою: Харківська 
область, Зміївський район, смт. Слобожанське, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 
№6, яка належить до комунальної власності територіальної громади 
Комсомольської селищної ради і перебуває на балансі КП «Комунальник»,  
переданих в оренду фізичній особі-підприємцю Коробка Євгені Борисовичу. 

2. Погодити проектно-кошторисну документацію на проведення капітального 
ремонту нерухомого майна комунальної власності, а саме: нежитлових приміщень, 
загальною площею 106,20кв.м., розташованих за адресою: Харківська область, 
Зміївський район, смт. Слобожанське, вулиця Ярослава Мудрого, будинок №6, які 
орендуються фізичною особою-підприємцем Коробка Євгеном Борисовичем, на 
проведення робіт, зазначених в зведеному кошторисному розрахунку вартості 
об’єкта будівництва №1  Інвесторської кошторисної документації «Капітальний 
ремонт приміщення за адресою: вул.Я.Мудрого,6 (1 поверх, ліве крило), смт. 
Слобожанське Зміївського району Харківської області на суму - 242,734 тис.грн. 
(додається). 

3. Взяти до уваги Експертний Звіт щодо розгляду кошторисної частини 
проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт приміщення за 
адресою: вул.Я.Мудрого,6 (1 поверх, ліве крило), смт. Слобожанське Зміївського 
району Харківської області, наданий Філією ДП «УКРДЕРЖБУДЕСПЕРТИЗА» № 
21-0084-17 від 23.03.2017р.  
 



4. Зобов’язати ФОП Коробка Євгена Борисовича, після завершення всіх робіт,  
але не пізніше ніж до закінчення терміну дії договору оренди, надати на розгляд та 
затвердження сесії Комсомольської селищної ради  аудиторський висновк щодо 
підтвердження фінансування здійснених поліпшень орендованого нерухомого 
майна зазначеного в п. 1 цього рішення за рахунок коштів орендаря. 

5. 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


