
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області  

                         LII сесія VII скликання 

РІШЕННЯ 

21    березня  2019 року №911-VII 
Про  продовження дії договору оренди  нежитлових  

приміщень підвалу, загальною площею 120,4кв.м.,  

які розташовані за адресою: Харківська область, 

 Зміївський район, смт. Слобожанське, вул. Культури,  

будинок  №8 (вісім),  укладеного  між  Комсомольською  

селищною радою та ТОВ Фірма «Посад» 25 квітня 2019року 

 

 

Розглянувши Товариства з обмеженою відповідальність Фірма «ПОСАД»  від 

22.01.2019р. №126, керуючись ст. 26 п.п. 31, 43 Закону України «Про місцеве 

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

майна», Положенням про порядок передачі в оренду майна, що є комунальною власністю  

територіальної громади  Комсомольської селищної ради, затвердженою рішенням XLVIII 

сесії селищної ради  VI скликання від 11.04.2013року № 657-VI із змінами та 

доповненнями, селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Продовжити строк дії договору від 25.04.2016року оренди індивідуально 

визначеного(нерухомого) майна, що належить до комунальної власності територіальної 

громади Комсомольської селищної ради, а саме: нежитлові приміщень підвалу: XXIX пл. 

21,9кв.м., XXX пл. 11,2кв.м., XXXI пл. 22,1кв.м., XXXII пл. 23,7кв.м., XXXIII  пл. 

24,9кв.м., XXXIV пл. 5,8кв.м., XXXV пл. 5,8кв.м., XXXVI пл. 5,0кв.м., загальною площею 

120,4кв.м., які  розташовані в житловому будинку за адресою: Харківська область, 

Зміївський район, смт. Слобожанське, вул. Культури, будинок №8(вісім), укладеного  між  

Комсомольською селищною радою та Товариством з обмеженою відповідальністю Фірма 

«ПОСАД», терміном  на 2(два) роки. 

2. Розмір орендної плати за користування індивідуально визначеним(нерухомим) майном, 

зазначеним у п. 1 даного рішення, визначити на підставі Висновку про ринкову вартість,  

зазначену у Звіті про незалежну оцінку майна, виконаний  суб’єктом оціночної діяльності 

ТОВ «Антей Інвест Груп» станом на  14 березня 2019 рік.  

3. Комсомольському селищному голові Діхтярю Дмитру Миколайовичу укласти з 

Товариством з обмеженою відповідальністю Фірма «ПОСАД», додаткову угоду до договору 

оренди індивідуально визначеного(нерухомого) майна, що належить до комунальної 

власністі територіальної громади Комсомольської селищної ради, зазначеного у п.1 даного 

рішення та з урахуванням  умов зазначених у пунктах 1 і 2 даного рішення. 

4. 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.).  

 

 

 

 

Комсомольський селищний голова                                      Д.М. Діхтяр 

 


