
Проєкт 

 

Про звільнення від сплати орендної плати 

за договорами оренди нерухомого 

майна, що належить до комунальної 

власності Збаразької міської ради 

 

Розглянувши заяви фізичної особи-підприємця Дзюби Мар’яни Євгенівни 

від 06 лютого 2023 року, Тернопільської обласної громадської організації "Клуб 

спортивного танцю "Данс Мафія" від 15 лютого 2023 року, з якими 

управлінням освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради та управлінням 

регіонального розвитку Збаразької міської ради укладено договори оренди 

нерухомого майна, що належать до комунальної власності Збаразької міської 

ради, враховуючи листи управління освіти, молоді та спорту Збаразької міської 

ради від 16 лютого 2023 року № 162/01-06, Указ Президента України від              

24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", 

висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань 

___________________, 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 Дзюбу Мар’яну Євгенівну згідно договорів 

оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності Збаразької 

міської ради від 03 березня 2022 року № 05/2022, 06/2022, 07/2022, укладеними 

з управлінням освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради, з 24 серпня 

2022 року по __________________ (закінчення військового стану в Україні або 

до відновлення освітнього процесу в закладі освіти), 

- Тернопільську обласну громадську організацію "Клуб спортивного 

танцю "Данс Мафія" згідно договору оренди нерухомого майна, що належить 

до комунальної власності Збаразької міської ради від 01 лютого 2022 року         

№ 4/2022-03/2022, укладеного з управлінням регіонального розвитку Збаразької 

міської ради, з 01 березня 2022 року по ____________, з наступним його 

розірванням. 

2. Надати орендну знижку на період дії воєнного стану за договором 

оренди  нерухомого майна, що належить до комунальної власності Збаразької 

міської ради від 01 грудня 2021  року № 01/2021, укладеного між управлінням 

освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради та  фізичною особою-

підприємцем Дзюбою Мар’яною Євгенівною у розмірі _____ (підприємець 

просить 50%). 

3. Управлінню освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради 



(Володимир ФЛІНТА): 

3.1. Припинити нарахування орендної плати за користування майном 

згідно договорів оренди нерухомого майна, що належить до комунальної 

власності Збаразької міської ради , зазначених у пункті 1 даного рішення. 

3.2. Здійснювати нарахування орендної плати з застосуванням 

встановленої знижки до договору оренди нерухомого майна, що належить до 

комунальної власності Збаразької міської ради, зазначеного у пункті 2 даного 

рішення (за умови її встановлення). 

4. Управлінню регіонального розвитку Збаразької міської ради (Галина 

БЕРЕКЕТА) укласти додаткову угоду на розірвання договору оренди 

нерухомого майна, що належить до комунальної власності Збаразької міської 

ради від 01 лютого 2022 року № 4/2022-03/2022, укладеного з Тернопільською 

обласною громадською організацією "Клуб спортивного танцю "Данс Мафія". 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на ____________. 

 

Міський голова           Роман ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 


