
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Про укладення Гірською сільською радою договору оренди  

нерухомого або іншого індивідуально визначеного майна, що належить до 

державної власності  з ДП «Центральна лабораторія якості води та 

ґрунтів» Інституту водних проблем і меліорації НААН  України з метою 

розміщення будинку дитячої творчості 

 

З метою забезпечення культурних потреб населення села Гора, керуючись 

законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду 

державного та комунального майна», Господарським кодексом України, 

Цивільним кодексом України, Типовим договором оренди індивідуально 

визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної 

власності в редакції Наказу Фонду державного майна № 1329 від 09.08.2007 (із 

змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна № 276 від 

05.03.2013, № 1113 від 27.08.2018, № 452 від 13.05.2019), враховуючи 

рекомендації постійної комісії Гірської сільської ради з питань бюджету, 

фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку, а також особливості 

укладання договору оренди об’єкта, що перебуває у державній власності, 

Гірська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати згоду голові Гірської сільської ради укласти договір оренди 

нерухомого або іншого індивідуально визначеного майна, що належить до 

державної власності  з ДП «Центральна лабораторія якості води та ґрунтів» 

інституту водних проблем і меліорації НААН України з метою забезпечення 

культурних потреб (інше використання майна). 

2. Погодити проект Договору оренди нерухомого або іншого 

індивідуально визначеного майна, що належить до державної власності 

(додається). 

3. Визнати такими, що втратили чинність рішення Гірської сільської ради: 

3.1.  від 18 квітня 2019 року №1297-71-VII «Про укладення Гірською 

сільською радою договору оренди нерухомого або іншого індивідуально 

визначеного майна, що належить до державної власності з ДП «Центральна 

лабораторія якості води та ґрунтів» Інституту водних проблем і меліорації 

НААН України з метою розміщення будинку дитячої творчості»; 



3.2. від 18 липня 2019 року №1448-75-VII «Про погодження договору 

оренди нерухомого або іншого індивідуально визначеного майна, що належить 

до державної власності». 

4. Здійснення контролю за виконанням даного рішення покласти на 

постійну комісію з питань дотримання законності, запобігання корупції, 

депутатської діяльності, етики та регламенту. 

 

с. Гора 

від 04 листопада 2019 року 

№ 1611-83-VІІ    

 

 

Сільський голова                                                                   Р.М. Дмитрів 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


