
ПРОЄКТ 

Про включення об’єктів нерухомого   

майна комунальної власності до Переліку 

другого типу  

 

Керуючись статтями 26, 60 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Законом України “Про оренду державного та 

комунального майна”, Порядком передачі в оренду державного та 

комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 03.06.2020р. № 483 “Деякі питання оренди державного та комунального 

майна”, з метою підвищення ефективності використання об’єктів нерухомого 

майна комунальної власності Збаразької міської ради, враховуючи клопотання 

ТД АТ “Укрпошта”, висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з 

питань бюджету, економіки, соціально-економічного розвитку та комунальної 

власності, з метою врегулювання правових, економічних та організаційних 

відносин, пов’язаних з передачею в оренду майна, майнових відносин між 

орендодавцями та орендарями щодо використання майна, що перебуває в 

комунальній власності Збаразької  міської територіальної громади, Збаразька 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Виключити пункт 1.2 з Додатку 2 до рішення Збаразької міської ради 

від 09 квітня 2021 року № V/7/31  “Про затвердження переліків  Першого і 

Другого типу об’єктів оренди комунальної власності”. 

2. Включити до Переліку другого типу об’єкти нерухомого майна, що 

належить до комунальної власності Збаразької міської ради, яке є вільним та не 

використовується радою для забезпечення своєї діяльності, для передачі в 

оренду без проведення аукціону приміщення згідно додатку 1. 

3. Затвердити умови та додаткові умови оренди комунального майна, 

зазначеного в додатку 1 до цього рішення згідно додатку 2. 

4. Управлінню регіонального розвитку Збаразької міської ради щодо 

майна, зазначеного в додатку 1 до цього рішення: 

 провести конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 

проведення незалежної оцінки комунального майна Збаразької міської ради з 

метою визначення ринкової (оціночної) вартості об’єктів оренди;  

 

здійснити всі необхідні дії, пов’язані з передачею в оренду об’єктів 

нерухомого майна комунальної власності, шляхом передачі в оренду без 

проведення аукціону у порядку визначеному чинним законодавством України. 

5. Дане рішення оприлюднити на офіційному веб-сайті міської ради та 

електронній торговій системі. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань бюджету, економіки, соціально-економічного розвитку та комунальної 

власності. 

Збаразький міський голова                                      Роман ПОЛІКРОВСЬКИЙ 



 

Додаток 1 

до рішення міської ради 

№ _____ від __________ 
 

Перелік об’єктів нерухомого майна комунальної власності, що включені до 

Переліку другого типу та підлягають передачі в оренду 

без проведення аукціону 
 

№  

п/п 

Об’єкт оренди, 

адреса розташування,  

 

Балансоутримувач, 

адреса, 

код за ЄДРПОУ  

Орендодавець, 

адреса, 

 код за ЄДРПОУ 

Цільове 

призначенн

я  

 

Площа 

об’єкта 

оренди  

1  Частина нежитлового 

приміщення у  

громадському будинку з 

господарськими 

(допоміжними) 

будівлями та спорудами 

(двоповерхова будівля, на 

першому поверсі - 2 

кабінети), 

 47332,  

Тернопільська обл., 

с. Гніздичне, 

вул. Широка, 10А 

Збаразька міська 

рада Тернопільської 

області, 

47302,  

Тернопільська обл., 

м. Збараж,  

вул. Б. 

Хмельницького, 4, 

04058404 

 

 

Управління 

регіонального 

розвитку Збаразької 

міської ради, 47302,  

Тернопільська обл., 

м. Збараж,  

вул. Б. 

Хмельницького, 4, 

43935242 

Для 

розміщення 

поштового 

відділення 

28,2 м2 

2 Частина нежитлового 

приміщення у   
двоповерховому 

адміністративному 
будинку 

(на другому поверсі 

поверсі – 2 кабінети),  

47335, 

Тернопільська обл.,  

с. Колодне, вул. 

Морозенка (вулиця 17 

Вересня), 2 

Збаразька міська 

рада Тернопільської 

області, 

47302,  

Тернопільська обл., 

м. Збараж,  

вул. Б. 

Хмельницького, 4, 

04058404 

 

 

Управління 

регіонального 

розвитку Збаразької 

міської ради, 47302,  

Тернопільська обл., 

м. Збараж,  

вул. Б. 

Хмельницького, 4, 

43935242 

Для 

розміщення 

поштового 

відділення 

53 м2 

3 Частина нежитлового 

приміщення у в  будинку 

фельдшерсько-

акушерського пункту, 

47370,  

Тернопільська обл.,              

с. Чернихівці, вул. 

Шкільна, 34 

Збаразька міська 

рада Тернопільської 

області, 

47302,  

Тернопільська обл., 

м. Збараж,  

вул. Б. 

Хмельницького, 4, 

04058404 

Управління 

регіонального 

розвитку Збаразької 

міської ради, 47302,  

Тернопільська обл., 

м. Збараж,  

вул. Б. 

Хмельницького, 4, 

43935242 

Для 

розміщення 

поштового 

відділення 

24,2  м2 

 

Секретар ради                                                                        Роман НАПОВАНЕЦЬ  

 



 


