
 УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Зміївського району Харківської області
LXVII  сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

13   лютого   2020року                           №1195-VIIVII
Про доцільність передачі в оренду майна, що 
належить до комунальної власності територіальної 
громади Комсомольської селищної ради, у 2020 році

Керуючись п. 31 ч.1 ст.,26, 59,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  Законом  України  «Про  оренду  державного  та  комунального  майна»,  на
виконання  функцій  власника  комунального  майна,  з  метою  упорядкування  та
організації  передачі  в  оренду  комунального  майна,  що  належить  територіальній
громаді Комсомольської селищної ради, Комсомольська селищна  рада: 
                   

ВИРІШИЛА:

1. У  2020  році  доцільно  передати  оренду  нерухоме  майно,  що  належить  до
комунальної власності територіальній громаді Комсомольської селищної ради згідно з
додатком 1 (додається).

2. Балансоутримувачам  відповідного  майна,  зазначеного  у  додатку  1  до  цього
рішення,  створити  Переліки  першого  типу,  а  саме:  Переліки  об’єктів,  щодо  яких
прийнято рішення про передачу в оренду на аукціоні, та оприлюднити їх в установлені
законодавством  строки  на  своїх  офіційних  веб-VIIсайтах  або  у  друкованих  засобах
масової інформації.

3.  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 з питано
промисловості,  будівництва,  агропромислового  комплексу,  житлово-VIIкомунального
господарства, земельних  відносин та екології (голова комісії – Білевич О.В.).

Комсомольський селищний голова Дмитро ДІХТЯР



Додаток 1
до  рішення  LXVI сесії
Комсомольської  селищної  ради
VII скликання   від  13  лютого
2020р., №1195-VIIVII

Перелік об’єктів нерухомого майна, 
що належать до  комунальної власності територіальної громади Комсомольської

селищної ради, які доцільно передати  в оренду у 2020році

№
з/п

Назва об’єкта Загальна
площа,

кв.м./п.м.

Місцезнаходже
ння  об’єкта

Балансоутри-
мувач

Цільове
призначення

об’єкта
оренди

(як рекомендо-VII
вана додаткова
умова аукціону)

1 2 3 4 5 6
1 Нежитлові

приміщення
27,42

(у т.ч. 8,12)
смт.
Слобожанське
вул.  Дружби, буд.
6

КП 
«Комунальник»

Офісні
приміщення

2 Нежитлове 
приміщення

9,3 смт.
Слобожанське
вул.  Дружби, буд.
6

КП 
«Комунальник»

Офісні
приміщення

3 Нежитлове 
приміщення

32,2 смт.
Слобожанське
вул.  Лермонтова,
буд.16ж

КП 
«Комунальник»

Склади

4 Нежитлові
приміщення

54,6 смт. 
Слобожанське,
вул. Ярослава 
Мудрого,
буд. 6

КП 
«Комунальник»

Офісні
приміщення

5 Нежитлові
приміщення

106,2 смт. 
Слобожанське,
вул. Ярослава 
Мудрого, буд. 6

КП 
«Комунальник»

Тренажерні зали,
фізкультурно-VII

спортивні
заклади,

діяльність з
організації та

проведення занять
різними видами

спорту

6 Нежитлові
приміщення

47,9 смт. 
Слобожанське,
вул. Ярослава 
Мудрого, буд. 6

КП 
«Комунальник»

Тренажерні зали,
фізкультурно-VII

спортивні
заклади,

діяльність з
організації та

проведення занять
різними видами

спорту



7 Нежитлові
приміщення

28,14
(в т.ч. 9,14)

смт.
Слобожанське
вул. Дружби,  буд.
6

КП 
«Комунальник»

Офісні
приміщення

8 Нежитлові
приміщення

84,5 смт.
Слобожанське
вул. Дружби,
буд.7 

КП 
«Комунальник»

Інше

9 Нежитлові
приміщення

248,4 смт.
Слобожанське
вул.  С.  Закори,
буд. 11

КП 
«Комунальник»

Інше

10 Нежитлове 
приміщення

30,2 смт.
Слобожанське
вул.  Ярослава
Мудрого,
буд. 12

КП КЗ 
«Слобожанський
селищний Палац 
культури»

Офісні
приміщення

Секретар Комсомольської селищної ради    Галина КУЦЕНКО
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