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Про продовження договорів оренди  

нерухомого майна  спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району 

без проведення аукціону 

 

Керуючись пунктом 20 частини першої статті 43, частинами четвертою 

та п’ятою статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтями 15 та 18 Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна» від 03 жовтня 2019 року № 157-IX (далі – Закон), постановою Кабінету 

Міністрів України  «Деякі питання оренди державного та комунального майна» 

від 03 червня 2020 року № 483, відповідно до рішення позачергової тридцять 

восьмої сесії Вижницької районної ради  VIІ  скликання від 01 жовтня 2020 року 

№98-38/20 «Про оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст Вижницького району», Методики розрахунку орендної плати за 

користування майном спільної власності територіальних громад сіл, селища, 

міст району та пропорцій її розподілу, затвердженої рішенням шостої сесії 

Вижницької районної ради VIІ скликання від 21 квітня 2016 року №115-6/16 

«Про управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селища, 

міст Вижницького району»,  розглянувши клопотання Південно-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Івано-Франківськ) від 02 

жовтня 2020 року №13.10-02/1307 щодо продовження договорів оренди 

нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

району: 

- від 04.02.2020 року № 03-07/2 (нежитлові приміщення: кімнати на 

першому поверсі, позначені в поповерхневому плані  інвентарної справи як 1-2, 

1-3, з 1-7 по 1-18, загальною площею 207,70 м2, що знаходяться за адресою:  

м.Вижниця, вул. Січових стрільців, 4в; 

- від 17.07.2020 року № 03-07/5  (нежитлове приміщення (гараж) площею 

28,50 кв.м, позначене в поповерхневому плані  інвентарної справи як поверх І 

літ. «А», позиція 1-1, що знаходиться за адресою: м.Вижниця, вул. Січових 
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стрільців, 4, укладених Вижницькою районною радою з Південно-Західним 

міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м.Івано-Франківськ), у 

зв’язку із закінченням терміну  дії  зазначених договорів оренди 31 січня 2021 

року, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань 

власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони довкілля 

та надзвичайних ситуацій, районна рада     

      

ВИРІШИЛА: 

 

 1. ПРОДОВЖИТИ без проведення аукціону на аналогічний термін 

договори оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад 

сіл, селища, міст району: 

- № 03-07/2 від 04.02.2020 року (нежитлові приміщення: кімнати на 

першому поверсі, позначені в поповерхневому плані  інвентарної справи як 1-2, 

1-3, з 1-7 по 1-18, загальною площею 207,70 м2, що знаходяться за адресою:  

м.Вижниця, вул. Січових стрільців, 4в; 

- № 03-07/5 від 17.07.2020 року (нежитлове приміщення (гараж) площею 

28,50 кв.м, позначене в поповерхневому плані  інвентарної справи як поверх І 

літ. «А», позиція 1-1, що знаходиться за адресою: м.Вижниця, вул. Січових 

стрільців, 4, укладених Вижницькою районною радою з Південно-Західним 

міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м.Івано-Франківськ), 

ідентифікаційний  код ЄДРПОУ 43316386, у зв’язку із закінченням терміну  дії  

зазначених договорів оренди 31 січня 2021 року. 

2. ВСТАНОВИТИ за користування нерухомим майном, зазначеним в 

пункті 1 цього рішення, орендну плату в розмірі 1 (одна) гривня в рік, яка 

підлягає коригуванню на індекс інфляції згідно діючого законодавства.  

3. ДОРУЧИТИ голові Вижницької районної ради укласти від імені 

Вижницької районної ради договори оренди нерухомого майна спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст району з Південно-Західним 

міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м.Івано-Франківськ). 

4. ЗОБОВ’ЯЗАТИ орендаря - Південно-Західне міжрегіональне управління 

Міністерства юстиції (м.Івано-Франківськ) застрахувати орендоване нерухоме 

майно на користь Вижницької районної ради на весь період оренди. 

5.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань власності, агропромислового комплексу, земельних 

відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій (НИКИФОРЯК Юрій). 

 

 

Голова районної ради              Михайло АНДРЮК 

 

 

ВИКОНАВЕЦЬ:  

 

Завідувачка відділу з питань управління  
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об’єктами комунальної  

власності, інвестицій та транскордонного  

співробітництва виконавчого  

апарата районної ради           Оксана ДЖАЛ 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник голови районної ради                  Сергій ВІРСТА 

 

Керуючий справами районної ради                  Георгій ІВОНЯК 

 

Завідувачка юридичного відділу   

виконавчого апарата районної ради                  Ксенія ГОЛОБУЦЬКА  

 

Завідувач загального відділу 

виконавчого апарата районної ради         Юрій ФЛОРА 

 

Голова постійної комісії районної ради  

з питань власності, агропромислового  

комплексу, земельних відносин, охорони  

довкілля та надзвичайних ситуацій          Юрій НИКИФОРЯК 

 

 


