
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

LVII сесія VII скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

25     липня   2019року                                  №1012-VII 
Про внесення змін та  доповнень до  Переліку  

об’єктів нерухомого майна, що належать до  

комунальної власності територіальної громади  

Комсомольської селищної ради, які планується  

надати  в оренду у 2019році, затвердженого рішенням 

XLIX сесії Комсомольської селищної ради VII скликання  

від 31.01.2019 року, № 868-VII 

 

 

З метою підвищення ефективності використання нерухомого майна, що 

належить до комунальної власності територіальної громади Комсомольської 

селищної ради, керуючись п. 4 ст. 7 Законом України «Про оренду державного та 

комунального майна», Положення про порядок передачі в оренду майна, що є 

комунально власністю Комсомольської селищної ради, затвердженого рішенням XLVIII сесії 

Комсомольської селищної ради VI скликання від 11.04.2013р., № 657-VI (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), ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Комсомольська селищна рада 
                    

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни та доповнення до Переліку об’єктів нерухомого майна, що 

належать до комунальної власності територіальної громади Комсомольської 

селищної ради, які планується надати в оренду у 2019році, затвердженого рішення  

XLIX сесії Комсомольської селищної ради VII скликання від 31.01.2019 року, 

№868-VII, а саме: 

- у п. 4 додатку 1 замість величини площі 60,8 вказати 59,2; 

 -    доповнити додаток 1 пунктом 18 (додається); 

 -  доповнити додаток 1 пунктом 19 (додається); 

 -    доповнити додаток 1 пунктом 20 (додається); 

 -    доповнити додаток 1 пунктом 21 (додається); 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії: 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 –  Євченко Є.С.). 

 
 

 
Комсомольський селищний голова      Д.М.Діхтяр 



Додаток  

до рішення XLIX сесії 

Комсомольської селищної ради 

VII скликання   

від «31»  січня  2019 року. 

№ 868-VII 

 

 
 Зміни та доповнення до переліку об’єктів нерухомого майна,  

що належать до  комунальної власності територіальної громади 

Комсомольської селищної ради, які планується надати  в оренду у 2019році 

 

 
№ 

з/п 

Назва об’єкта Загальна 

площа, 

кв.м./п.м. 

 

Місцезнаходження  

об’єкта 

Примітка 

4 Нежитлові 

приміщення 

59,2 смт. Слобожанське, 

вул. Ярослава Мудрого,6 

 

На конкурсних засадах 

18 Нежитлові 

приміщення  

78,8 смт. Слобожанське, 

вул. Ярослава Мудрого,6 

 

На конкурсних засадах 

19 Нежитлові 

приміщення  

47,9 смт. Слобожанське, 

вул. Ярослава Мудрого,6 

 

На конкурсних засадах 

20 Нежитлові 

приміщення  

84,5 смт. Слобожанське, 

вул. Дружби, 7 

 
 

На конкурсних засадах 

21 Нежитлові 

приміщення  

77,8 смт. Слобожанське, 

вул. С. Дружби,6 

 

Поза  конкурсом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар Комсомольської 

селищної ради            Г.О. Куценко 

 


