
 
 

85 СЕСІЯ  ЩАСЛИВЦЕВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

7 СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

31.01.2019 р.                                           №1455 

с. Щасливцеве 

 

Про передачу об’єктів нерухомого майна, 

що належать до соціальної сфери в оренду 

 

 

Розглянувши клопотання КП "КОМУНСЕРВІС" щодо надання дозволу на 

передачу в оренду до трьох років, частини індивідуально визначеного 

нерухомого комунального майна – фельдшерсько-акушерського пункту, та 

надані документи, з метою забезпечення безперебійної роботи закладів охорони 

здоров'я на території сільської ради, на виконання власного рішення 12 сесії 7 

скликання №204 від 28.04.2016 р. "Про впорядкування питання щодо 

управління майном комунальної власності", керуючись Цивільним та 

Господарським кодексами України, Законом України "Про оренду державного 

та комунального майна", ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", Щасливцевська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Дозволити, власнику комунального майна, КОМУНАЛЬНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ "КОМУНСЕРВІС" ЩАСЛИВЦЕВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 30543189) передати в оренду строком 

до трьох років КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ГЕНІЧЕСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ 

ГЕНІЧЕСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 38212647), без права передачі в 

суборенду, наступну частину індивідуально визначеного нерухомого 

комунального майна – фельдшерсько-акушерського пункту розташованого по 

вул. Набережна, 33-А в с. Генічеська Гірка Генічеського району Херсонської 

області (в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: реєстраційний 

номер об’єкту нерухомого майна – 1750844665221, номер запису про право 

власності – 30010720): 

- приміщення першого поверху (№1-№11) загальною площею 118,2 м
2
, для 

розміщення фельдшерсько-акушерського пункту в с. Генічеська Гірка 

Генічеського району Херсонської області; 

- приміщення першого поверху (№1-1 - №1-7) загальною площею 50,0 м
2
 

для забезпечення проживання лікаря ЗПСЛ що обслуговує мешканців 

Щасливцевської сільської ради. 



2. Виконавчому комітету Щасливцевської сільської ради, частину 

індивідуально визначеного нерухомого майна зазначеного у п. 1 цього рішення, 

включити до переліку комунального майна (цілісних майнових комплексів 

підприємств та їх структурних підрозділів і нерухомого майна) що належать 

територіальній громаді сіл Щасливцеве, Генічеська Гірка і селища Приозерне (в 

особі Щасливцевської сільської ради) що можуть бути передані в оренду 

протягом 2019 року. 

3. На виконання цього рішення, КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

"КОМУНСЕРВІС" ЩАСЛИВЦЕВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ (ідентифікаційний 

код юридичної особи – 30543189) укласти з КОМУНАЛЬНИМ 

НЕКОМЕРЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ГЕНІЧЕСЬКИЙ ЦЕНТР 

ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ГЕНІЧЕСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ РАДИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 38212647) відповідний договір оренди майна зазначеного у 

пункті 1 цього рішення, визначивши розмір орендної плати на рівні 1 (одна) 

гривня на рік. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Постійну комісію 

Щасливцевської сільської ради з питань бюджету та управління комунальною 

власністю. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                           В.О. Плохушко 

  



85 СЕСІЯ  ЩАСЛИВЦЕВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

7 СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

31.01.2019 р.                                           №1454 

с. Щасливцеве 

 

Про передачу об’єктів нерухомого майна 

що належать до соціальної сфери в оренду. 

 

 

 

Медичне обладнання 


