
 

 У К Р А Ї Н А 

СОСНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Чернігівська область 

виписка із 

Р І Ш Е Н Н Я № 9-1385-VIIІ 

(дев’ятої сесії восьмого скликання) 

 

15 вересня 2021 року 

смт Сосниця 

 

Про дострокове припинення договору оренди 

з Сосницьким сільськогосподарським 

технікумом бухгалтерського обліку 
 

Розглянувши клопотання Сосницького сільськогосподарського технікуму 

бухгалтерського обліку від 13.09.2021 року №112 про намір дострокового 

припинення договору оренди між Сосницькою селищною радою та 

Сосницьким сільськогосподарським технікумом бухгалтерського обліку, 

керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна», 

Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 

483 та підпунктом 1 пункту «а» статті 29, пунктом 5 статті 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні Сосницька селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Достроково, з 1 жовтня 2021 року, припинити дію договору 

оренди  укладеного 01.07.2007 року з Сосницьким сільськогосподарським 

технікумом бухгалтерського обліку  щодо оренди будівлі розташованого за 

адресою смт Сосниця, вул Лесі Українки, 15а за згодою сторін. 

2. Достроково, з 1 жовтня 2021 року, припинити дію договору 

оренди  укладеного 05.12.2011 року з Сосницьким сільськогосподарським 

технікумом бухгалтерського обліку  щодо оренди земельної ділянки площею 

0,3022 га розташованої за адресою смт Сосниця, вул Лесі Українки, 15а за 

згодою сторін. 



3. Доручити селищному голові Портному А.Д. укласти додаткові 

угоди про дострокове розірвання договорів оренди, за взаємною згодою двох 

сторін. 

4. Доручити відділу комунального майна та юридичного забезпечення 

селищної ради повідомити Орендаря про дострокове розірвання договору та 

зареєструвати додаткові угоди відповідно до вимог чинного законодавства 

5. Передати в оперативне управління будівлю, сарай, туалет які 

розташовані за адресою смт Сосниця, вул. Лесі Українки, б. 3 та смт Сосниця, 

вул. Лесі Українки, б. 15а. Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Сосницької селищної ради та земельну ділянку площею 0,1067 га розташованої 

за адресою смт Сосниця, вул. Лесі Українки, б.3. 

6. Створити комісію по прийманню передачі майна зазначеного у 

п.1,2,5  у складі згідно додатку №1, №2. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту. 

 

Селищний голова                                               Андрій ПОРТНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №1 

до рішення від 15.09.2021 року  
№ 9-1385-VIIІ 

 

Склад комісії по прийманню-передачі (поверненню) нерухомого майна 

що належить до комунальної власності Сосницької селищної ради 

 

Голова комісії: 
Чернуха 

Ігор Олексійович 

 

- 

 

заступник селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради,  

 

члени комісії: 
 

Кузьменко Іван Миколайович   - начальник відділу комунальної власності та 
юридичного забезпечення селищної ради. 
 

Кочубей Лариса Іванівна  - начальник відділу бухгалтерського обліку 
та звітності селищної ради,  

Лисенко Юрій Васильович  - в.о. директора Сосницького 
сільськогосподарського технікуму 
бухгалтерського обліку 
 

Пульгун Оксана Миколаївна  - головний бухгалтер Сосницького 
сільськогосподарського технікуму 
бухгалтерського обліку 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток №2 

до рішення від 15.09.2021 року  
№ 9-1385-VIIІ 

 

Склад комісії по прийманню-передачі нерухомого майна, 

що належить до комунальної власності Сосницької селищної ради 

 

Голова комісії: 
Чернуха 

Ігор Олексійович 

 

- 

 

заступник селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради,  

 

члени комісії: 
 

Кузьменко Іван Миколайович   - начальник відділу комунальної власності та 
юридичного забезпечення селищної ради. 
 

Кочубей Лариса Іванівна  - начальник відділу бухгалтерського обліку 
та звітності селищної ради,  

Кустенко Ігор Сергійович  начальник відділу освіти, культури, молоді 
та спорту 

Гонтковський Андрій 
Володимирович 

 головний бухгалтер відділу освіти, 
культури, молоді та спорту 

Салівон Світлана Іванівна  бухгалтер відділу освіти, культури, молоді 
та спорту 

 


