
УКРАЇНА 
КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області  

                         XXXI   сесія VII скликання 
 

РІШЕННЯ 
 

30   листопада   2017 року       №548-VII 
Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця 

Мухіна Євгена Олександровича 

 

Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Мухіна Євгена 

Олександровича, щодо розірвання з 16 грудня 2017 року договору оренди 

індивідуально визначеного(нерухомого) майна, а саме: вбудованих нежитлових 

приміщень, загальною площею 275,40кв.м., що розташовані на першому поверсі 5-

ти поверхового житлового будинку за адресою: Харківська область, Зміївський 

район, смт. Слобожанське, вул. С. Закори, будинок №34, який було укладено між 

Комсомольською селищною радою та ФОП Мухіним Є.О. 25 квітня 2016 року, у 

зв’язку з припиненням підприємницької діяльності,  відповідно до пунктів 9.7., 

10.1. вище вказаного договору оренди, керуючись ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та 

комунального майна, абзацом 2 пункту 6.5. Положення про порядок передачі в 

оренду майна, що є комунальною власністю територіальної громади 

Комсомольської селищної ради, затвердженого рішення ХLVІІІ сесії 

Комсомольської селищної ради VІ скликання від 11.04.2013 року  № 657-VІ (в 

новій редакції, відповідно до рішення XIII сесії селищної ради VII скликання від 

29.09.2016р., №268-VII та рішення XIV сесії селищної ради VII скликання від 

03.11.2016р., №308-VII), Комсомольська селищна рада  

ВИРІШИЛА: 
1. Достроково припинити з 16 грудня 2017 року дію договору оренди 

індивідуально визначеного(нерухомого) майна, а саме: вбудованих нежитлових 
приміщень, загальною площею 275,40кв.м., що розташовані на першому поверсі 5-
ти поверхового житлового будинку за адресою: Харківська область, Зміївський 
район, смт. Слобожанське, вул. С. Закори, будинок №34, що належить до 
комунальної власності територіальної громади Комсомольської селищної ради, 
укладеного між Комсомольською селищною радою та  ФОП  Мухіним Є.О.  25 
квітня 2016 року.   

2. Уповноважити Комсомольського селищного голову Діхтяря Дмитра 
Миколайовича розірвати з 16 грудня 2017року Договір оренди індивідуально 
визначеного(нерухомого) майна, що належить до комунальної власності 
територіальної громади Комсомольської селищної ради, зазначеного в п.1 цього 
рішення шляхом підписання угоди про розірвання Договору оренди від 
25.04.2016року та підписанням відповідного акту приймання-передачі майна. 

3. 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.).  

 

 

Комсомольський селищний  голова      Д.М. Діхтяр  

 

 


