
 
 З Б А Р А З Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А  

 ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 V I I I  С К Л И К А Н Н Я  

 С І М Н А Д Ц Я ТА  С Е С І Я  

  

РІШЕННЯ 

 

№ VIII/17/19            від 30 червня 2022 року 

 

Про надання орендних знижок або 

звільнень від сплати орендної плати 

за договорами оренди нерухомого 

майна, що належить до комунальної 

власності Збаразької міської ради 

 

Розглянувши звернення фізичної особи-підприємця Гураль Андрія Ігоровича 

від 20 грудня 2021 року, фізичної особи-підприємця Бойка Володимира 

Андрійовича від 29 березня 2022 року, а також фізичної особи-підприємця Дзюби 

Мар’яни Євгенівни від 10 травня 2022 року, фізичної особи-підприємця Резнік 

Світлани Олександрівни від 03 червня 2022 року, з якими управлінням освіти, 

молоді та спорту Збаразької міської ради укладено договори оренди нерухомого 

майна, що належать до комунальної власності Збаразької міської ради, 

враховуючи лист управління освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради від 

06.06.2022 № 425/01-06, Укази Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 

"Про введення воєнного стану в Україні" та від 17 травня 2022 року № 341/2022 

"Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", висновки та рекомендації 

постійної депутатської комісії з питань законності, правової політики, регламенту, 

місцевого самоврядування, підприємництва та прав споживачів, керуючись 

пунктом 1291 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 483 

"Деякі питання оренди державного та комунального майна", ст.ст. 26, 60 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", Збаразька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Звільнити від сплати орендної плати за користування комунальним 

майном Збаразької міської ради: 

- фізичну особу-підприємця Бойка Володимира Андрійовича згідно 



договорів оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності 

Збаразької міської ради від 10 грудня 2021 року № 02/2021, від 28 грудня 2021 

року № 03/2021 та від 10 лютого 2022 року 5/2022-04/2022, укладеними між 

управлінням освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради та фізичною 

особою-підприємцем Бойком Володимиром Андрійовичем, з 01 березня 2022 року 

по 23 серпня 2022 року, 

- фізичну особу-підприємця Дзюбу Мар’яну Євгенівну згідно договорів 

оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності Збаразької 

міської ради від 01 грудня 2021 року № 01/2021, від 03.03.2022 № 05/2022, 

06/2022, 07/2022, укладеними між управлінням освіти, молоді та спорту Збаразької 

міської ради та фізичною особою-підприємцем Дзюбою Мар’яною Євгенівною, з 

01 березня 2022 року по 23 серпня 2022 року, 

- фізичну особу-підприємця Резнік Світлану Олександрівну згідно договору 

оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності Збаразької 

міської ради від 04.01.2022 № 01/2022, укладеним між управлінням освіти, молоді 

та спорту Збаразької міської ради та фізичною особою-підприємцем Резнік 

Світланою Олександрівною, з 01 червня 2022 року по 23 серпня 2022 року. 

2. Управлінню освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради припинити 

нарахування орендної плати за користування майном згідно договорів оренди 

нерухомого майна, що належить до комунальної власності Збаразької міської 

ради, зазначеними у пункті 1 даного рішення. 

3. Достроково розірвати договір оренди від 07 травня 2018 року, укладеного 

з фізичною особою-підприємцем Гураль Андрієм Ігоровичем, зареєстрованого в 

реєстрі за №1471, на оренду частини нежитлових приміщень громадського 

нежитлового будинку з господарськими будівлями та спорудами, загальною 

площею 132,9 кв.м., що знаходиться в с. Іванчани по вул. Центральна, 75 та 

припинити нарахування орендної плати з 01 квітня 2022 року, а також 

уповноважити Збаразького міського голову підписати додаткову угоду про 

розірвання договору оренди. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

ради  з питань законності, правової політики, регламенту, місцевого 

самоврядування, підприємництва та прав споживачів. 

 

Збаразький міський голова     Роман ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 
 


