
 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

Про дострокове розірвання 

договорів оренди  

 

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", постановою Кабінету Міністрів України від  27 травня 2022 р. № 634 

"Про особливості оренди державного та комунального майна у період 

воєнного стану", враховуючи клопотання Акціонерного товариства 

"Укртелеком" щодо договору оренди № 09-07-24 від 02.11.2022, Головного 

управління Держгеокадастру у Тернопільській області  № 18-19-0.92-2935/2-

22 від 09.11.2022 щодо оренди комунального майна,  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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити та достроково розірвати Договір оренди нежитлових 

приміщень № 341/31-509/18 від 25 грудня 2009 року, укладеного з 

Акціонерним товариством "Укртелеком", згідно якого об’єктом оренди є 

нежитлове приміщення, загальною площею 28,0 м², що знаходиться за 

адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, с. Вищі Луб’янки, 

вул. Зелена, 45, а також уповноважити Збаразького міського голову підписати 

додаткову угоду про розірвання цього договору. 

2. Погодити та достроково розірвати Договір оренди приміщень 

індивідуально визначеного нерухомого майна що належить до комунальної 

власності від 17.01.2017 року №1 (із змінами, внесеними додатковими угодами 

від 16.12.2019, від 15.02.2021, від 01.03.2021, від 18.02.2022), укладений із 

Головним управління Держгеокадастру у Тернопільській області, згідно якого 

об’єктом оренди є індивідуально визначене майно, загальною площею 28,6 м², 

що знаходиться на четвертому поверсі адміністративного будинку за адресою: 

Тернопільська область, Тернопільський район, м. Збараж, майдан,  І. Франка, 1, 

а також уповноважити Збаразького міського голову підписати додаткову угоду 

про розірвання цього договору. 

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                                      Роман ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 


