
 
   БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ 

МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 РІШЕННЯ 

Тридцять четвертої  сесії сільської ради сьомого скликання 
 

від 20 червня   2019  року                                                              № 

 

Про передачу в оренду  об’єктів нерухомого  

майна комунальної власності Музиківської сільської  

ради єдиному претенденту на право оренди  

 
Керуючись п.14 ст. 69 Бюджетного  Кодексу України, ст. 26, 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного і комунального 
майна», Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, 
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 №786, на виконання 
рішення сесії Музиківської сільської ради  «Про намір передачі в оренду частину будівлі  для 
розміщення аптеки» № 488 від 25 квітня 2019 року, з метою ефективного використання 
об’єктів нерухомого майна комунальної власності Музиківської сільської ради та враховуючи, 
що за результатами вивчення попиту на об'єкт оренди подано одну заяву, відповідно до 
протоколу комісії з проведення конкурсного відбору з передачі в оренду комунального майна 
від 28 травня 2019 року, сесія сільської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Передати в оренду об’єкт нерухомого майна комунальної власності Музиківської 

сільської ради єдиному претенденту на право оренди згідно з додатком 1.  
2. Доручити сільському голові Музиківської сільської ради укласти в установленому 

порядку договір оренди з ФОП Гоман Дмитро Олександрович, на умовах викладених в 
додатку 1 до даного рішення. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-
економічного розвитку, бюджету та  управління комунальною власністю (Голова 
Шнирук І.В.). 
 
 
Сільський голова                                                                    С.Н. Лейбзон 
 
 
 
  



Додаток 1 
до рішення сесії Музиківської сільської 
ради від 20.06.2019 року №  

 

Перелік 

об’єктів нерухомого майна комунальної власності 

Музиківської сільської ради, які передаються в 

оренду єдиному претенденту на право оренди нежитлових приміщень 

 

Повна назва 

орендаря  

Адреса об’єкта 

нерухомості 

Призначення, 

характеристика об’єкта 

оренди 

 

Орендо

вана 

площа 

Ставка 

орендної 

плати 

Строк, 

на який 

укладаєт

ься 

договір 

оренди 

ФОП Гоман Дмитро 

Олександрович 

 

Херсонська область, 
Білозерський район, 

с. Музиківка, вул. 
40 років Перемоги, 

30 
 

Частина будівлі для 
подальшого розміщення в ній 

аптеки 
 

55,8 
кв.м. 

8 % 
 

2 роки 11 
місяців 

 
 
 
Сільський голова                                                                    С.Н. Лейбзон 

  


