
  
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

                         LХІ сесія VIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

24 жовтня  2019 р.        № 1076 -VIІ 
 

Про включення до Переліку об’єктів 

нерухомого майна комунальної 

власності територіальної громади 

Комсомольської селищної ради 
 

 З метою впорядкування об’єктів нерухомого майна нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади Комсомольської селищної ради, 

у зв’язку з прийняттям нових об’єктів, відповідно до ст. 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Комсомольська  селищна рада: 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Включити об’єкти до перелік об’єктів нерухомого майна комунальної 

власності територіальної громади Комсомольської селищної ради, 

затвердженого рішенням LІV сесії Комсомольської селищної ради VIІ 

скликання від 30 травня 2019 р. № 945 -VIІ згідно з додатком 1 до цього 

рішення. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісії з 

питань планування бюджету, фінансів, підприємницької діяльності, соціального 

захисту, праці, торгівлі, громадського харчування та сфери послуг (голова 

комісії – Сілаєва В.А.). 

 

 

 

 

 

 

Комсомольський 

селищний голова                                                                      Дмитро ДІХТЯР 
 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення LХІ сесії Комсомольської 

селищної ради VІІ скликання від 24 

жовтня 2019 р. № 1076  -VІІ 

 

Доповнення до Переліку 

об’єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної громади Комсомольської 

селищної ради  

 

№ 

з/п 

Назва об’єктів Юридична адреса 

Комсомольська селищна рада смт. Слобожанське, вул. Миру, № 7 

379 Земельна ділянка для розміщення та 

експлуатації об’єктів трубопровідного 

транспорту (для будівництва та 

обслуговування каналізаційної 

насосної станції) 

смт. Слобожанське 

380 Земельна ділянка для будівництва та 

обслуговування будівель закладів 

освіти №4 

смт. Слобожанське, вул. Ціолковського, 4 

381 Земельна ділянка для будівництва та 

обслуговування будівель закладів 

освіти №6 

смт. Слобожанське, вул. Лермонтова, 21 

382 Будівля ДНЗ №4 смт. Слобожанське, вул. Ціолковського, 4 

383 Господарчий сарай смт. Слобожанське, вул. Ціолковського, 4, а 

384 Огорожа (78 секцій) смт. Слобожанське, вул. Ціолковського, 4 

385 Будівля ДНЗ №6 смт. Слобожанське, вул. Лермонтова, 21 

386 Тіньовий навіс дитячого садку № 6 - 12 

шт 

смт. Слобожанське, вул. Лермонтова, 21 

387 Огорожа дитячого садку (199 секцій) смт. Слобожанське, вул. Лермонтова, 21 

388 Господарчий сарай смт. Слобожанське, вул. Лермонтова, 21,а 

389 Майданчики, доріжки для перехожих 

дитячого садку №6 

смт. Слобожанське, вул. Лермонтова, 21 

390 Сарай господарчий смт. Слобожанське, вул. Спортивна, 22,б 

391  Тротуари в середині території смт. Слобожанське, вул. Спортивна, 22 

392 Огородження території (151 секція) смт. Слобожанське, вул. Спортивна, 22 

393 Павільйон смт. Слобожанське, вул. Спортивна, 22,а 

394 Будівля овочесховища смт. Слобожанське, вул. Спортивна, 22,г 

395 Будівля госпблоку смт. Слобожанське, вул. Спортивна, 22,в 

396 Ливнева каналізація та ливневий канал смт. Слобожанське 

397 Нежитлова будівля (клуб) с. Благодатне с. Благодатне, вул. Гвардійців, 12-Б 

398 Нежитлове приміщення  на 1-му 

поверсі 5-ти поверхового житлового 

будинку з малометражними 

квартирами 

смт. Слобожанське, вул. С. Закори, 32, 

нежитлове приміщення № 1 

399 Нежитлова будівля "Їдальня"  смт. Слобожанське, вул. Горького,3 

400 Нежитлова будівля "Їдальня"  смт. Слобожанське, вул. Спортивна,15 

401  Земельна ділянка смт. Слобожанське, вул. Спортивна, буд.15 

402 Земельна ділянка смт. Слобожанське, вул. Горького, буд. 3 

 

 

Секретар 

Комсомольської селищної ради                                                                           Галина КУЦЕНКО 


