
КОМСОМОЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 
Зміївського району    Харківської області 

ХХVIII сесія    VІІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
від  „21”  вересня   2017 року                                                          № 516   – VІІ   
Про    надання в оренду земельної ділянки 

гр. Сисенко І.І. 

              Розглянувши заяву гр. Сисенко Ігоря Івановича, щодо надання в оренду 

земельної ділянки, кадастровий номер 63217555603:00:000:0079, для  ведення 

комерційної діяльності (обслуговування нежитлової будівлі (кафе)), яка 

розташована за адресою: сел. Донець, вул. Центральна, буд. 7, договір купівлі-

продажу від 01.04.2017 року, витяг з державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 01.04.2017 року, керуючись 

ст.  123  Земельного  кодексу  України, рішенням LI сесії Комсомольської 

селищної ради VІ скликання від 03.06.2013 р. №697- VІ «Про затвердження 

технічної документації з нормативної грошової оцінки земель сел. Донець 

Комсомольської селищної ради Зміївського району Харківської області», 

«Положенням про порядок визначення розмірів орендної плати при укладанні 

договорів оренди землі на території Комсомольської селищної ради в межах 

населених пунктів в новій редакції», яке затверджено рішенням ХХ сесії 

Комсомольської селищної ради VІІ  скликання від 23.03.2017р. № 408-VІІ, ст. 26 

п. З4  Закону  України  “Про  місцеве   самоврядування  в Україні “  

Комсомольська  селищна  рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати в оренду на праві спільно-часткового користування  гр. Сисенко 

Ігорю Івановичу земельну ділянку, кадастровий номер 

63217555603:00:000:0079, загальною площею 0,2091га, а саме 18/25 від 

загальної площі земельної ділянки, для комерційної діяльності 

(обслуговування нежитлової будівлі (кафе)) терміном на 20 років. 

2.  Пропонувати встановити ставку орендної плати за користування вказаною 

земельною ділянкою в розмірі 12% -  від нормативної грошової оцінки 

земель сел. Донець. 

3. Зобов’язати гр. Сисенко Ігоря Івановича підготувати та зареєструвати 

договір оренди земельної ділянки в установленому законом порядку в термін 

до 21.10.2017р. 

4. Зобов’язати   гр. Сисенко Ігоря Івановича провести  заходи  щодо 

благоустрою наданої території. 

5. Контроль    за      виконанням      даного     рішення    покласти  на  комісію з 

питань промисловості, будівництва, агропромислового комплексу,  

житлово-комунального  господарства, земельних відносин та екології 

(голова комісії Білевіч О.В.) 

 

    Комсомольський селищний  голова                                       Д.М.Діхтяр 
 


