
 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

№ VIII/14/___        від __ січня 2021 року 
 

Про виключення об’єктів нерухомого   

майна комунальної власності з  

Переліку першого 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", враховуючи 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, що перебуває в комунальній власності Збаразької міської 

територіальної громади, Збаразька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Виключити з Переліку першого типу об’єктів оренди комунальної 

власності Збаразької міської ради об’єкти, що були включені в Перелік 

першого типу об’єктів оренди комунальної власності  рішенням Збаразької 

міської ради №  VIII/11/29 від 18 жовтня 2021 року, у зв’язку з необхідністю 

використання додаткової площі для забезпечення якісної та ефективної 

діяльності Центру надання адміністративних послуг Збаразької міської ради, 

пов’язаної з розміщенням значної кількості інформаційних стендів, столів 

для обслуговування відвідувачів установи:  

- частину нежитлового приміщення у адміністративній будівлі 

Збаразької міської ради (на першому поверсі - коридор), площею 1 м2 (для 

встановлення терміналу), що знаходиться по вул. Б. Хмельницького, 4 в м. 

Збараж Тернопільської області; 

- частину нежитлового приміщення у адміністративній будівлі Збаразької 

міської ради (на другому поверсі - коридор), площею 1 м2 (для встановлення 

терміналу), що знаходиться по вул. Б. Хмельницького, 4 в м. Збараж 

Тернопільської області; 

- частину нежитлового приміщення у адміністративній будівлі 

Збаразької міської ради (на першому поверсі - коридор), площею 2 м2 (для 

встановлення банкомату), що знаходиться по вул. Б. Хмельницького, 4 в м. 

Збараж Тернопільської області. 

2. Виключити з Переліку першого типу об’єктів оренди комунальної 

власності Збаразької міської ради об’єкти, що були включені в  Перелік першого 



типу об’єктів оренди комунальної власності  рішенням Збаразької міської ради            

№ VIII/11/107 від 19 листопада 2021 року, у зв’язку із відсутністю 

правовстановлюючих документів:  

- частину нежитлового приміщення у будинку культури (цокольне 

приміщення в одноповерховій будівлі), площею 45 м2 (для розміщення закладів 

торгівлі),  що знаходиться по вул. І. Франка, 66 в с. Вищі Луб’янки; 

- частину нежитлового приміщення у будинку нежитловому), площею 

95,6 м² (для розміщення закладів торгівлі), що знаходиться по вул. М.Джули,1 в 

с. Синява; 

- частину нежитлового приміщення будівлі сільського клубу, 

розташованого на першому поверсі, площею  39,7 м² (для розміщення закладів 

торгівлі), що знаходиться по вул. Дружби, 97 в с. Кретівці; 

- частину нежитлового приміщення у громадському будинку (підвальне 

приміщення), площею   40,5 м² (для розміщення закладів торгівлі), що 

знаходиться по вул. Стефаника, 13 в с. Розношинці. 

3. Управлінню регіонального розвитку Збаразької міської ради 

забезпечити оприлюднення даного рішення в електронній торговій системі 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

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

електронній торговій системі. 

5. 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 


