
 
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  

Д ВА Д Ц Я ТА  С Е С І Я  

 

РІШЕННЯ 

 

№ VIII/20/37        від 23 грудня 2022 року 

 

Про намір передачі об’єкту нерухомого   
майна комунальної власності в оренду  
та включення його 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", Постанови КМУ № 634 від 27.05.2022 року "Про особливості оренди 

державного та комунального майна у період воєнного стану", враховуючи 

клопотання комунальної установи "Центр культури і дозвілля" Збаразької 

міської ради № 95/01-05 від 04.11.2022, 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, Збаразька міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати згоду комунальній установі "Центр культури і дозвілля" 

Збаразької міської ради на передачу в оренду об’єкта комунальної власності 

згідно з переліком, зазначеного в додатку до рішення. 

2. Включити зазначений об’єкт до Переліку першого типу об’єктів 

оренди комунальної власності Збаразької міської ради, щодо якого прийнято 

рішення про передачу в оренду шляхом проведення аукціону. 
3. Зобов’язати комунальну установу "Центр культури і дозвілля" 

Збаразької міської ради, як балансоутримувача майна, здійснити переоцінку 

щодо нерухомого комунального майна, зазначеного в додатку до цього 

рішення, уклавши договір з сертифікованим суб’єктом господарювання. 

4. Комунальній установі "Центр культури і дозвілля" Збаразької 

міської ради здійснити всі необхідні дії, пов’язані з передачею в оренду 



об’єкта нерухомого майна комунальної власності, зазначеного в додатку до 

цього рішення, шляхом проведення електронних торгів (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 
 

рішення Збаразької міської ради 

від 23 грудня 2022 року № VIII/20/37 

 

 

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 

Місцезна-

ходження 

об’єкта 

оренди 

Площа 

об’єкта 

оренди 

Термін 

укладен

ня 

договор

у 

оренди 

Інформаці

я про 

цільове 

призначен

ня об’єкта 

оренди 

Балансоутри

мувач, 

адреса, 

код за 

ЄДРПОУ  

Орендода-

вець, 

адреса, 

 код за 

ЄДРПОУ 

1. Частина 

нежитлового 

приміщення 

будівлі 

клубу, 

розташова-

ного на 

першому 

поверсі в 

двоповерхо-

вій будівлі) 

 

 

47362, 

Тернопіль-

ська обл., 

Тернопіль-

ський р-н,             
с. Кобилля 

вул. 

Шевченка, 

2 

 

40,3 м2 5 років для 

розміщення 

закладів 

торгівлі  

Комунальна 

установа 

"Центр 

культури і 

дозвілля" 

Збаразької 

міської ради, 

47302,  
Тернопільська 

обл.,  
м. Збараж,  

вул. Травнева, 

2, 

43947106 
 

 

Комунальна 

установа 

"Центр 

культури і 

дозвілля" 

Збаразької 

міської ради, 

47302,  
Тернопільськ

а обл.,  
м. Збараж,  

вул. 

Травнева, 2, 

43947106 
 

  

 

 

Секретар ради                                                                  Роман НАПОВАНЕЦЬ  

 


