
КОМСОМОЛЬСЬКА     СЕЛИЩНА    РАДА 
Зміївського району    Харківської області 

ХХХV сесія    VІІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  „ 22 ” березня  2018 року                                                          № 653   – VІІ   
Про розгляд заяви гр. Овдієнко В.П.  

                                                                                                                                                                                                         

    Розглянувши заяву гр.Овдієнко В.П.,  керуючись ст.26 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”   Комсомольська селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки за кадастровим 

номером 6321755600:01:003:0011 укладеному між Комсомольською 

селищною радою та ФО-П Овдієнко Вячеславом Петровичем та 

зареєстрованого у Зміївському районому відділі Харківської 

регіональної філії державного підприємства «Центр Державного 

земельного кадастру при Державному комітеті України по земельним 

ресурсам» від 22.05.2009 року за №040969100010, а саме: по всьому 

тексту договору  ФО-П Овдієнко Вячеслав Петрович замінити на гр. 

Овдієнко Вячеслав Петрович. 

2. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки за кадастровим 

номером 6321755600:01:003:0005 укладеному між Комсомольською 

селищною радою та ФО-П Овдієнко Вячеславом Петровичем та 

зареєстрованого у Зміївському районому відділі Харківської 

регіональної філії державного підприємства «Центр Державного 

земельного кадастру при Державному комітеті України по земельним 

ресурсам» від 22.05.2009 року за №040969100011, а саме: по всьому 

тексту договору  ФО-П Овдієнко Вячеслав Петрович замінити на гр. 

Овдієнко Вячеслав Петрович. 

3. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки за кадастровим 

номером 6321755600:01:005:0059 укладеному між Комсомольською 

селищною радою та ФО-П Овдієнко Вячеславом Петровичем та 

зареєстрованого у Зміївському районому відділі Харківської 

регіональної філії державного підприємства «Центр Державного 

земельного кадастру при Державному комітеті України по земельним 

ресурсам» від 21.12.2007 року за №040769100377, а саме: по всьому 

тексту договору  ФО-П Овдієнко Вячеслав Петрович замінити на гр. 

Овдієнко Вячеслав Петрович. 

 



4. Комсомольському селищному голові укласти додаткову угоду до 

договору оренди земельної ділянки укладеному між Комсомольською 

селищною радою та ФО-П Овдієнко  Вячеславом Петровичем та 

зареєстрованого у Зміївському районому відділі Харківської 

регіональної філії державного підприємства «Центр Державного 

земельного кадастру при Державному комітеті України по земельним 

ресурсам»  від 22.05.2009 року за №040969100010. 

5. Комсомольському селищному голові укласти додаткову угоду до 

договору оренди земельної ділянки укладеному між Комсомольською 

селищною радою та ФО-П Овдієнко  Вячеславом Петровичем та 

зареєстрованого у Зміївському районому відділі Харківської 

регіональної філії державного підприємства «Центр Державного 

земельного кадастру при Державному комітеті України по земельним 

ресурсам»  від 22.05.2009 року за №040969100011. 

6. Комсомольському селищному голові укласти додаткову угоду до 

договору оренди земельної ділянки укладеному між Комсомольською 

селищною радою та ФО-П Овдієнко  Вячеславом Петровичем та 

зареєстрованого у Зміївському районому відділі Харківської 

регіональної філії державного підприємства «Центр Державного 

земельного кадастру при Державному комітеті України по земельним 

ресурсам»  від 21.12.2007 року за №040769100377. 

7. Контроль    за      виконанням      даного     рішення    покласти  на 

комісію з питань промисловості, будівництва, агропромислового 

комплексу,  житлово-комунального  господарства, земельних відносин 

та екології (голова комісії Білевіч О.В.).  

 

 

 

 

 

   Комсомольський селищний  голова                                       Д.М.Діхтяр 
 


