
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області  

                     LXXII  сесія  VII скликання 
 

РІШЕННЯ 
 

28   травня  2020 року                                                №1268-VII 
Про  продовження дії договору оренди, 

укладеного  з  ФОП Шкребець Т.Є. 
  

Відповідно до абзацу 2 пункту 2 статті 18 Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна», частини  1 статті 777, статті 793 Цивільного 

кодексу України,  статті 283 Господарського кодексу України, керуючись ст. 26, 

ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції 

постійних комісій з питань планування, бюджету, фінансів, підприємницької діяльності, 

соціального захисту, праці, торгівлі, громадського харчування та сфери послуг та з питань 

промисловості, будівництва, агропромислового комплексу, житлово-комунального 

господарства, земельних  відносин та екології, а також враховуючи заяву фізичної 

особи-підприємця Шкребець Т.Є. від 24.04.2020р. №41, Комсомольська селищна 

рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Продовжити дію договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого) 

майна, а саме: вбудованого нежитлового приміщення, загальною площею 

32,20кв.м., розташованого за адресою: Харківська область, Зміївський район, смт. 

Слобожанське, вул. Лермонтова, буд. №16ж, яке знаходиться у комунальній 

власності територіальної громади Комсомольської селищної ради і перебуває на 

балансі КП «Комунальник», укладеного між Комсомольською селищною радою та 

ФОП Шкребець Тетяною Єлисеївною 14 липня 2017 року. 

2. З урахуванням заяви Орендаря (ФОП Шкребець Т.Є.), дію договору оренди 

нежитлового приміщення, зазначеного у пункті 1 цього рішення, продовжити 

терміном на 2 (два) роки, а саме: з 15.06.2020р. по  14.06.2022р. 

3. Уповноважити Комсомольського селищного голову Діхтяря Дмитра 

Миколайовича укласти з Фізичною особою-підприємцем Шкребець Тетяною 

Єлисеївною додаткову угоду до договору оренди індивідуально визначеного 

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

Комсомольської селищної ради від 14.07.2017 року,  з урахуванням п.1 та п 2 цього 

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.) та з 

питань промисловості, будівництва, агропромислового комплексу, житлово-комунального 

господарства, земельних  відносин та екології (голова комісії – Білевич О.В.) 

 

 

 

Комсомольський селищний голова                                     Дмитро ДІХТЯР 


