
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області  

                     LXXII  сесія  VII скликання 
 

РІШЕННЯ 
 

28   травня  2020 року                                                №1269-VII 
Про  затвердження Переліку другого типу 

об’єктів комунальної власності територіальної  

громади Комсомольської селищної ради, що  

підлягають передачі в оренду без проведення аукціону 
  
 

Керуючись Законом України від 03.10.2019р. №157-XI «Про оренду державного 

та комунального майна», з метою врегулювання правових, економічних та 

організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду майна, що перебуває в 

комунальній власності територіальної громади Комсомольської селищної ради, 

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, враховуючи заяви 

Комунального закладу «Зміївський краєзнавчий музей» Зміївської районної ради 

Харківської області та Відділу культури, молоді та спорту Зміївської районної державної 

адміністрації Харківської області, Комсомольська селищна рада  
 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Перелік другого типу об’єктів комунальної власності 

територіальної громади Комсомольської селищної ради, що підлягають передачі в 

оренду без проведення аукціону, згідно з додатком. 

2. Рішення підлягає опублікуванню на офіційному веб-сайті Комсомольської 

селищної ради не пізніше 10 календарних днів. 

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 

питань промисловості, будівництва, агропромислового комплексу, житлово-комунального 

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

 

 

 

 

Комсомольський селищний голова                                     Дмитро ДІХТЯР 

 

 
 

 

 



Додаток до рішення LXXII сесії 

Комсомольської селищної ради VII скликання 

від 28.05.2020р. № 1269-VII 
 

 

 

 

Перелік другого типу об’єктів комунальної власності територіальної громади Комсомольської селищної ради, 

 що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону 

 

 

№ 

з/п 

Об’єкт оренди Загальна 

площа 

кв.м./м. 
 

Адреса Цільове використання Балансоутримувач Орендодавець 

1 Нежитлові приміщення (на I поверсі): 1-1 

(пл. 2,9м2), 1-2 (пл. 3,0м2), 1-3 (пл. 

32,3м2), 1-4 (пл. 48,7м2), 1-5 (пл.13,6м2), 

1-7 (пл. 11,7м2), 1-8 (пл. 11,7м2), 1-9 (пл. 

14,7м2), 1-10 (пл. 6,0м2), 1-11 (пл. 32,2м2), 

1-12 (пл.48,0м2), 1-13 (пл. 0,8м2), 1-14 (пл. 

1,3м2), 1-15 (пл. 2,0м2), 1-16 (пл.2,0м2), 1-

17 (пл. 0,6м2), 1-18 (0,6м2), 1-19 

(пл.1,0м2), 1-20 (пл. 1,4м2), 1-21 (пл. 

1,2м2), 1-22 (пл. 1,1м2), 1-23 (пл. 11,0м2), 

1-24 (пл. 9,2м2), а також місця загального 

користування 1-25 (пл. 14,м2) 

 

 

271,9 

смт. Слобожанське, 

вул. Лермонтова, 

буд. 21  

Розміщення установ і 

організацій, діяльність 

яких фінансується за 

рахунок державного або 

місцевих бюджетів 

Комсомольська 

селищна рада 

(код 04394508) 

Комсомольська 

селищна рада 

(код 04394508) 

2 Нежитлові приміщення (на I поверсі): 

1-68 (пл. 7,9 м2), 1-69 (пл. 14,7 м2), 1-70 

(пл. 63,4 м2), 1-71 (пл. 4,0м2), 1-72 (пл. 

0,7м2), 1-73 (пл.0,9м2), 1-74 (пл. 3,1м2), 1-

75 (пл. 7,8м2), 1-76 (пл. 11,6м2), 1-77 

(пл.0,6м2), 1-78 (пл.0,8м2), 1-79 (пл. 

1,4м2), 1-80 (пл. 1,5м2), 1-81 (пл. 2,8м2), 1-

82 (пл.0,5м2), 1-83 (пл. 13,6м2), 1-84 (пл. 

48,1м2), 1-85 (пл. 32,7м2), 1-86 (пл. 3,0м2), 

1-87 (пл. 2,6м2), а також місця загального 

користування 1-67 (пл. 14,5м2) 

 

 

236,2 

смт. Слобожанське, 

вул. Лермонтова, 

буд. 21  

Розміщення установ і 

організацій, діяльність 

яких фінансується за 

рахунок державного або 

місцевих бюджетів 

Комсомольська 

селищна рада 

(код 04394508) 

Комсомольська 

селищна рада 

(код 04394508) 



3  Нежитлові приміщення (на II поверсі): 

1-126 (пл. 28,4м2), 1-127 (пл.63,8м2), 1-128 

(пл. 3,1м2), 1-129 (пл. 0,7м2), 1-130 (пл. 

0,7м2), 1-131 (пл. 3,0м2), 1-132 (пл. 3,1м2), 

1-133 (пл. 3,0м2), 1-134 (пл. 0,8м2), 1-135 

(пл. 8,1м2), 1-136 (пл. 8,2м2), 1-137 (пл. 

0,7м2), 1-138 (пл. 64,1м2), а також місця 

загального користування 1-125 (пл. 

17,4м2) 

 

205,1 смт. Слобожанське, 

вул. Лермонтова, 

буд. 21  

Розміщення установ і 

організацій, діяльність 

яких фінансується за 

рахунок державного або 

місцевих бюджетів 

Комсомольська 

селищна рада 

(код 04394508) 

Комсомольська 

селищна рада 

(код 04394508) 

 

 

 

 

           Секретар Комсомольської селищної ради                Галина КУЦЕНКО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


