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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 23.06.2022                                                                                            №  02
с. Миколаївка
Про укладання Додаткової угоди № 2  до Договору № 01 оренди нерухомого
майна  від  28  листопада  2017  року  (приміщення  площею  45,2 м.кв,  що
розташоване  по   вул.  Центральна  80,  с.  Руднівка  Сумського  району
Сумської області )

Керуючись   Законом  України  “Про  оренду               державного та
комунального майна”, ст.ст. 25, 26, 28,30, 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України
від  28  квітня  2021  №  630  «Деякі  питання  розрахунку  орендної  плати  за
державне майно»,  Порядком передачі  в  оренду державного та  комунального
майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 №
483,  враховуючи  рішення  сорок  четвертої  сесії  сьомого  скликання
Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області  від
23.12.2019 № 31 «Про прийняття майна Кровненської сільської ради Сумського
району Сумської  області  на  баланс  Миколаївської  сільської  ради  Сумського
району Сумської області», розглянувши заяву ФОП Шелест А.В. від 06.06.2022,
сільська рада вирішила:

1. Надати дозвіл на укладання Додаткової угоди № 2 до Договору № 01 
оренди нерухомого майна від 28 листопада 2017 року (приміщення 
площею 45,2 м.кв, що розташоване по  вул. Центральна 80, с. Руднівка 
Сумського району Сумської області )

2. Внести наступні зміни до розділу 10. «Строк чинності, умови зміни та 
припинення Договору»:

- викласти пункт 10.1 в наступній редакції: 
«10.1.Термін оренди складає 2 роки 11 місяців з моменту підписання 
Додаткової угоди № 2 № 01 оренди нерухомого майна від 28 листопада 
2017 року
Якщо жодна сторона в строк до закінчення строку Договору не заявить 
про намір його розірвання, даний Договір автоматично пролонгується на 
наступний строк».



3. Доручити сільському голові підписати додаткову угоду № 2 до Договору 
№ 01 оренди нерухомого майна від 28 листопада 2017 року  з ФОП 
Шелест А.В..

4. Відділу житлово-комунального господарства, комунальної власності, 
транспорту, благоустрою розвитку інфраструктури та містобудування 
опублікувати оголошення в електронній системі та вчинити інші 
необхідні дії, передбачені чинним законодавством України.

5. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію з
питань розвитку інфраструктури, комунальної власності, транспорту,
житлово-комунального господарства, благоустрою території громади,
містобудування, регулювання  земельних  відносин  та  охорони
навколишнього середовища

Сільський голова         Сергій САМОТОЙ
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