
                                                                                                

У К Р А Ї Н А 

СОСНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівської області 
виписка із 

Р І Ш Е Н Н Я № 14-2652-VIIІ 

(чотирнадцятої сесії воcьмого скликання) 
 

07 вересня 2022р 

Про передачу автомобіля  ЗСУ 

 

У зв’язку із введенням воєнного стану на території України відповідно до 

Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 

24.02.2022 № 64/2022 керуючись Законом України «Про правовий режим 

воєнного стану» № 389-VIII, враховуючи військову агресію Російської 

Федерації проти України, Законом України «Про передачу, примусове 

відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи 

надзвичайного стану» № 4765-VI, Указом Президента України № 69 від 

24.02.2022 року «Про загальну мобілізацію»,  та згідно рішення Корюківської 

РДА № 64-ДСК від 25.04.2021 року, часткового наряду № 3В/1405 від 

15.08.2022 року з метою сприяння Збройним Силам України в наданні 

належної медичної допомоги в умовах воєнного стану, керуючись ст. ст. 26,60 

ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», Сосницька селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Згідно рішення Корюківської РДА № 64-ДСК від 25.04.2021 року надати 

дозвіл на примусове відчуження у АТ «Облтеплокомуненерго» для третього 

відділу Корюківського РТЦК та СП  (код ЄДРПОУ, юридична адреса 16100, смт. 

Сосниця, Корюківського району, вул. Вишнева, 15) в тимчасове користування, 

на час дії воєнного стану, автомобіль УАЗ-452 реєстраційний  номер СВ 

9152АХ, номер шасі (кузова, рами) 066513, 1987 року випуску, синього 



кольору який перебуває в комунальній власності Сосницької селищної ради та  

знаходиться в оренді та на балансі АТ «Облтеплокомуненерго». 

2.  Головному бухгалтеру Сосницької селищної ради провести відповідні 

записи по бухгалтерському обліку. 

3. Відділу комунального майна та юридичного забезпечення внести зміни 

до первинного договору оренди комунального майна №614 від 17.09.2003р. 

шляхом укладення додаткової угоди із АТ «Облтеплокомуненерго». 

4. Голові Сосницької селищної радипідписати додаткову угоду з АТ 

«Облтеплокомуненерго» 

5.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та 

транспорту (голова Карета Ю.І.). 

 

 

Селищний голова                                                 Андрій ПОРТНИЙ 


