
 

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VIII СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 
№ VIII/11/29   від 18 жовтня 2021 року 

Про намір передачі об’єктів нерухомого   

майна комунальної власності в оренду  

та включення їх до Переліку першого типу  

об’єктів оренди комунальної власності 

 

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", враховуючи клопотання фізичної особи-підприємця Кураш Ю.Л. від 

29.09.2021, фізичної особи підприємця Зінкевича Є.Д. від 07.10.2021, висновки 

та рекомендації постійної депутатської комісії з питань бюджету, економіки, 

соціально-економічного розвитку та комунальної власності, з метою 

підвищення ефективності використання об’єктів нерухомого майна 

комунальної власності Збаразької міської ради, забезпечення належного 

функціонування “Центр Дії” у Центрі надання адміністративних послуг 

Збаразької міської ради та надання послуг, які не можуть бути забезпечені 

безпосередньо таким закладом, пов’язаних із забезпеченням чи 

обслуговуванням його діяльності, його працівників та відвідувачів, враховуючи 

пропозиції постійної депутатської комісії з питань бюджету, економіки, 

соціально-економічного розвитку та комунальної власності, Збаразька міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Оголосити про намір передачі в оренду та передати в оренду шляхом 

проведення аукціону об’єкти нерухомого майна комунальної власності 

Збаразької міської ради згідно з додатком 1 (додається). 

2. Включити зазначені об’єкти до Переліку першого типу об’єктів 

оренди комунальної власності Збаразької міської ради. 

3. Затвердити умови та додаткові умови оренди комунального майна, 

зазначеного в пунктах 1-5 додатку 1 до цього рішення згідно додатку 2. 



4. Балансоутримувачу майна – Збаразькій міській раді, з метою 

визначення ринкової вартості приміщення для цілей оренди вжити заходів з 

проведення оцінки майна, зазначеного в пунктах 6 та 7 додатку 1 до цього 

рішення, відповідно до чинного законодавства України.  

5. Управлінню регіонального розвитку Збаразької міської ради 

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

майна комунальної власності, зазначеного в пункті 1 цього рішення 

(проведення електронних торгів (аукціону) у порядку, визначеному чинним 

законодавством України, щодо договору оренди та інше). 

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

електронній торговій системі. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

власності. 

 

Збаразький міський голова Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 



 

Додаток 1 

рішення Збаразької міської ради 

від 18 жовтня 2021 року № VIII/11/29 

 

 

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

Переліку першого типу та підлягають передачі в оренду 

через проведення аукціону 

 
№ 

п/п 

Характери

стика 

об’єкта 

оренди 

Місцезнах

одження 

об’єкта 

оренди 

Площ

а 

об’єкт

а 

оренд

и 

Термі

н 

уклад

ення 

догово

ру 

оренд

и 

Інформація про 

цільове 

призначення 

об’єкта оренди 

Балансоутри

мувач, 

адреса, 

код за 

ЄДРПОУ  

Орендодаве

ць, адреса, 

 код за 

ЄДРПОУ 

1. Частина 

нежитлового 

приміщення 

у 

адміністрати

вній будівлі 

Збаразької 

міської ради 

(на першому 

поверсі - 

коридор) 

47302, 

Тернопільсь

ка обл.,               

м. Збараж,  

вул. Б. 

Хмельницьк

ого, 4 

1 м2 5 років Відповідно до  

п. 29 Порядку 

передачі в оренду 

державного та 

комунального 

майна об’єкт 

використовується 

для надання

 послуг, 

пов'язаних із 

забезпеченням та 

обслуговуванням 

діяльності центру 

надання 

адміністративних 

послуг 

(встановлення 

терміналу) 

Збаразька 

міська рада 

Тернопільсько

ї області, 

47302,  

Тернопільська 

обл.,  

м. Збараж,  

вул. Б. 

Хмельницьког

о, 4, 

04058404 

 

 

Управління 

регіонально

го розвитку 

Збаразької 

міської 

ради,  

47302,  

Тернопільсь

ка обл.,  

м. Збараж,  

вул. Б. 

Хмельницьк

ого, 4, 

43935242 

2. Частина 

нежитлового 

приміщення 

у 

адміністрати

вній будівлі 

Збаразької 

міської ради 

(на другому 

поверсі - 

коридор) 

47302, 

Тернопільсь

ка обл.,               

м. Збараж,  

вул. Б. 

Хмельницьк

ого, 4 

1 м2 5 років Відповідно до 

п. 29 Порядку 

передачі в оренду 

державного та 

комунального 

майна об’єкт 

використовується 

для наданняпослуг, 

пов’язаних із 

забезпеченням та 

обслуговуванням 

діяльності центру  

надання 

адміністративних 

послуг 

(встановлення 

терміналу) 

Збаразька 

міська рада 

Тернопільсько

ї області, 

47302,  

Тернопільська 

обл.,  

м. Збараж,  

вул. Б. 

Хмельницьког

о, 4, 

04058404 

 

 

Управління 

регіонально

го розвитку 

Збаразької 

міської 

ради,  

47302,  

Тернопільсь

ка обл.,  

м. Збараж,  

вул. Б. 

Хмельницьк

ого, 4, 

43935242 



3. Частина 

нежитлового 

приміщення 

у 

адміністрати

вній будівлі 

Збаразької 

міської ради 

(на першому 

поверсі - 

коридор)  

47302, 

Тернопільсь

ка обл.,             

м. Збараж, 

вул. Б. 

Хмельницьк

ого, 4 

2 м2 5 років Відповідно до  

п. 29 Порядку 

передачі в оренду 

державного та 

комунального 

майна об’єкт 

використовується 

для надання послуг, 

пов’язаних із 

забезпеченням та 

обслуговуванням 

діяльності центру 

надання 

адміністративних 

послуг 

(встановлення 

банкомату) 

Збаразька 

міська рада 

Тернопільсько

ї області, 

47302,  

Тернопільська 

обл., 

 м. Збараж,  

вул. Б. 

Хмельницьког

о, 4, 

04058404 

 

 

Управління 

регіонально

го розвитку 

Збаразької 

міської 

ради, 47302,  

Тернопільсь

ка обл.,  

м. Збараж,  

вул. Б. 

Хмельницьк

ого, 4, 

43935242 

4. Частина 

нежитлового 

приміщення 

у 

адміністрати

вній будівлі 

Збаразької 

міської ради 

(на першому 

поверсі - 

коридор) 

47302, 

Тернопільсь

ка обл.,               

м. Збараж,  

вул. Б. 

Хмельницьк

ого, 4 

1 м2 5 років Відповідно до  

п. 29 Порядку 

передачі в оренду 

державного та 

комунального 

майна, об’єкт 

використовується 

для надання послуг, 

пов’язаних із 

забезпеченням та 

обслуговуванням 

працівників та 

відвідувачівцентру надання адміністративних послуг (встановлення кавового апарату, апарату з продажу води, інших напоїв) 

Збаразька 

міська рада 

Тернопільсько

ї області, 

47302,  

Тернопільська 

обл.,  

м. Збараж,  

вул. Б. 

Хмельницьког

о, 4, 

04058404 

 

 

Управління 

регіонально

го розвитку 

Збаразької 

міської 

ради,  

47302,  

Тернопільсь

ка обл.,  

м. Збараж,  

вул. Б. 

Хмельницьк

ого, 4, 

43935242 

5. Частина 

нежитлового 

приміщення 

у 

адміністрати

вній будівлі 

Збаразької 

міської ради 

(на першому 

поверсі - 

кодридор) 

47302, 

Тернопільсь

ка обл.,               

м. Збараж, 

 вул. Б. 

Хмельницьк

ого, 4 

4 м2 5 років Відповідно до  

п. 29 Порядку 

передачі в оренду 

державного та 

комунального 

майна, об’єкт 

використовується 

для надання послуг, 

пов’язаних із 

забезпеченням та 

обслуговуванням 

діяльності центру 

надання 

адміністративних 

послуг, їх 

відвідувачів 

(надання послуг з 

копіювання, 

ламінування, 

продажу 

канцелярських 

товарів) 

 

Збаразька 

міська рада 

Тернопільсько

ї області, 

47302,  

Тернопільська 

обл.,  

м. Збараж,  

вул. Б. 

Хмельницьког

о, 4, 

04058404 

 

 

Управління 

регіонально

го розвитку 

Збаразької 

міської 

ради,  

47302,  

Тернопільсь

ка обл.,  

м. Збараж,  

вул. Б. 

Хмельницьк

ого, 4, 

43935242 



6. Гараж в 

будинку 

автогаражів 

 з окремим 

заїздом 

(наземний 

гараж) 

 

 

47302, 

Тернопільсь

ка обл., 

Тернопільсь

кий р-н,  

с. 

Максимівка, 

вул. Сонячна 

34 А               

 

24,7 м² 

 

 

5 

років 

Може 

використовуватись 

для стоянки 

автомобілів, 

станції технічного 

обслуговування 

автомобілів  

Збаразька 

міська рада 

Тернопільсько

ї області, 

47302,  

Тернопільська 

обл.,  

м. Збараж,  

вул. Б. 

Хмельницьког

о, 4, 

04058404 

 

 

Управління 

регіонально

го розвитку 

Збаразької 

міської 

ради,  

47302,  

Тернопільсь

ка обл.,  

м. Збараж,  

вул. Б. 

Хмельницьк

ого, 4, 

43935242 

7. Приміщення 

цокольного 

поверху 

будинку 

магазину 

 

 

47361, 

Тернопільс

ька обл., 

Тернопільс

ький р-н,  

с. Нижчі 

Луб’янки 

 вул. 

Грушевськог

о, 1 

68,9 м² 4 роки 

11 

місяці

в 

Може 

використовуватися 

для розміщення 

магазину, під 

складське 

приміщення 

Збаразька 

міська рада 

Тернопільсько

ї області, 

47302,  

Тернопільська 

обл.,  

м. Збараж,  

вул. Б. 

Хмельницьког

о, 4, 

04058404 

 

 

Управління 

регіонально

го розвитку 

Збаразької 

міської 

ради, 

 47302,  

Тернопільсь

ка обл.,  

м. Збараж,  

вул. Б. 

Хмельницьк

ого, 4, 

43935242 

 

 

 

   Секретар ради                                                                      Р.П. НАПОВАНЕЦЬ  

 

 

 

 

 

 

 

_

_



Додаток 2 

рішення Збаразької міської ради 

від 18 жовтня 2021 року № VIII/11/29 

 

 

 

Умови та додаткові умови оренди комунального майна, 

що включені до Переліку першого типу та підлягають передачі в оренду 

через проведення аукціону 
 

№ 

п/п 

Характерист

ика об’єкта 

оренди та 

його 

місцезнаходж

ення 

Площа 

об’єкта 

оренди 

Термін 

укладення 

договору 

оренди 

Інформація про 

цільове 

призначення 

об’єкта оренди 

Балансоутриму

вач,  

код за ЄДРПОУ 

Орендодавець, 

 код за ЄДРПОУ 

Стартова 

орендна плата 

для всіх видів 

аукціонів, грн. 

 

Належність 

об’єкта 

оренди до 

пам’яток 

культурної 

спадщини, 

щойно 

виявлених 

об’єктів 

культурної 

спадщини 

Додатк

ові 

умови 

1. Частина 

нежитлового 

приміщення у 

адміністративні

й будівлі 

Збаразької 

міської ради 

(на першому 

поверсі - 

коридор), 

47302, 

Тернопільська 

1 м2 5 років Відповідно до п. 29 

Порядку передачі в 

оренду державного та 

комунального майна 

об’єкт 

використовується для 

надання послуг, 

пов'язаних із 

забезпеченням та 

обслуговуванням 

діяльності центру 

надання 

Збаразька міська 

рада, 

04058404 

 

Управління 

регіонального 

розвитку 

Збаразької міської 

ради, 

43935242 

10,87 грн. (десять 

гривень 87 коп.), 

без урахування 

ПДВ, - для 

електронного 

аукціону, 

5,44 грн. (п’ять 

гривень 44 коп.), 

без урахування 

ПДВ, - для 

електронного 

аукціону із 

ні Без зміни 

цільового 

використа

ння, без 

права 

передачі в 

суборенду  



обл.,               

м. Збараж,  

вул. Б. 

Хмельницького, 

4 

адміністративних 

послуг (встановлення 

терміналу) 

зниженням 

стартової ціни, 

5,44 грн. (п’ять 

гривень 44 коп.), 

без урахування 

ПДВ, - для 

електронного 

аукціону за 

методом 

покрокового 

зниження 

стартової орендної 

плати та 

подальшого 

подання цінових 

пропозицій  

2 Частина 

нежитлового 

приміщення у 

адміністративні

й будівлі 

Збаразької 

міської ради 

(на другому 

поверсі - 

коридор), 

47302, 

Тернопільська 

обл.,               

м. Збараж,  

вул. Б. 

Хмельницького, 

4 

1 м2 5 років Відповідно до п. 29 

Порядку передачі в 

оренду державного та 

комунального майна 

об’єкт 

використовується для 

надання послуг, 

пов’язаних із 

забезпеченням та 

обслуговуванням 

діяльності центру 

надання 

адміністративних 

послуг (встановлення 

терміналу) 

Збаразька міська 

рада, 

04058404 

 

Управління 

регіонального 

розвитку 

Збаразької міської 

ради, 

43935242 

10,87 грн. (десять 

гривень 87 коп.), 

без урахування 

ПДВ, - для 

електронного 

аукціону, 

5,44 грн. (п’ять 

гривень 44 коп.), 

без урахування 

ПДВ, - для 

електронного 

аукціону із 

зниженням 

стартової ціни, 

5,44 грн. (п’ять 

гривень 44 коп.), 

без урахування 

ПДВ, - для 

ні Без зміни 

цільового 

використа

ння, без 

права 

передачі в 

суборенду 



електронного 

аукціону за 

методом 

покрокового 

зниження 

стартової орендної 

плати та 

подальшого 

подання цінових 

пропозицій 

3 Частина 

нежитлового 

приміщення у 

адміністративні

й будівлі 

Збаразької 

міської ради (на 

першому 

поверсі - 

коридор) , 

47302, 

Тернопільська 

обл.,               

м. Збараж,  

вул. Б. 

Хмельницького, 

4 

2 м2 5 років Відповідно до п. 29 

Порядку передачі в 

оренду державного та 

комунального майна 

об’єкт 

використовується для 

надання послуг, 

пов’язаних із 

забезпеченням та 

обслуговуванням 

діяльності центру 

надання 

адміністративних 

послуг (встановлення 

банкомату) 

Збаразька міська 

рада, 

04058404 

 

Управління 

регіонального 

розвитку 

Збаразької міської 

ради, 

43935242 

21,74 грн. 

(двадцять одна 

гривня 74 коп.), 

без урахування 

ПДВ, - для 

електронного 

аукціону, 

10,87 грн. (десять 

гривень 87 коп.), 

без урахування 

ПДВ, - для 

електронного 

аукціону із 

зниженням 

стартової ціни, 

5,44 грн. (п’ять 

гривень 44 коп.), 

без урахування 

ПДВ, - для 

електронного 

аукціону за 

методом 

покрокового 

зниження 

ні Без зміни 

цільового 

використа

ння, без 

права 

передачі в 

суборенду 



стартової орендної 

плати та 

подальшого 

подання цінових 

пропозицій 

4 Частина 

нежитлового 

приміщення у 

адміністративні

й будівлі 

Збаразької 

міської ради 

(на першому 

поверсі - 

коридор), 

47302, 

Тернопільська 

обл.,               

м. Збараж,  

вул. Б. 

Хмельницького, 

4 

1 м2 5 років Відповідно до п. 29 

Порядку передачі в 

оренду державного та 

комунального майна, 

об’єкт 

використовується для 

надання послуг, 

пов’язаних із 

забезпеченням та 

обслуговуванням 

працівників та 

відвідувачів центру 

надання 

адміністративних 

послуг (встановлення 

кавового апарату, 

апарату з продажу 

води, інших напоїв) 

Збаразька міська 

рада, 

04058404 

 

Управління 

регіонального 

розвитку 

Збаразької міської 

ради, 

43935242 

10,87 грн. (десять 

гривень 87 коп.), 

без урахування 

ПДВ, - для 

електронного 

аукціону, 

5,44 грн. (п’ять 

гривень 44 коп.), 

без урахування 

ПДВ, - для 

електронного 

аукціону із 

зниженням 

стартової ціни, 

5,44 грн. (п’ять 

гривень 44 коп.), 

без урахування 

ПДВ, - для 

електронного 

аукціону за 

методом 

покрокового 

зниження 

стартової орендної 

плати та 

подальшого 

подання цінових 

пропозицій 

ні Без зміни 

цільового 

використа

ння, без 

права 

передачі в 

суборенду 

5 Частина 4 м2 5 років Відповідно до п. 29 Збаразька міська Управління 43,48 грн. (сорок ні Без зміни 



нежитлового 

приміщення у 

адміністративні

й будівлі 

Збаразької 

міської ради 

(на першому 

поверсі - 

коридор), 

47302, 

Тернопільська 

обл.,               

м. Збараж,  

вул. Б. 

Хмельницького, 

4 

Порядку передачі в 

оренду державного та 

комунального майна, 

об’єкт 

використовується для 

надання послуг, 

пов’язаних із 

забезпеченням та 

обслуговуванням 

діяльності центру 

надання 

адміністративних 

послуг, їх відвідувачів 

(надання послуг з 

копіювання, 

ламінування, продажу 

канцелярських 

товарів) 

рада, 

04058404 

 

регіонального 

розвитку 

Збаразької міської 

ради, 

43935242 

три гривні 48 

коп.), без 

урахування ПДВ, - 

для електронного 

аукціону, 

21,74 грн. 

(двадцять одна 

гривня 74 коп.), 

без урахування 

ПДВ, - для 

електронного 

аукціону із 

зниженням 

стартової ціни, 

5,44 грн. (п’ять 

гривень 44 коп.), 

без урахування 

ПДВ, - для 

електронного 

аукціону за 

методом 

покрокового 

зниження 

стартової орендної 

плати та 

подальшого 

подання цінових 

пропозицій 

цільового 

використа

ння, без 

права 

передачі в 

суборенду 

 

 

 

 

            Секретар ради                                                                                                                                           Р.П. НАПОВАНЕЦЬ  



 

 

 

 

 

 


