
 

ЧОРТКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ   

 

02 грудня  2021 року                                                                                  № 778 

м. Чортків                                                                                          

 
Про погодження внесення змін до договору оренди комунального майна 

між Чортківською міською радою та Чортківським обласним 

комунальним міжрайонним бюро технічної інвентаризації 

 

Розглянувши листа начальника Чортківського обласного комунального 

міжрайонного бюро технічної інвентаризації (Мединська В.І.) від 28 жовтня 

2021 року № 1255/01-10 щодо приведення договору оренди нерухомого або 

іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до 

комунальної власності Чортківської міської територіальної громади від             

01 лютого 2021 року № 01/21 у відповідність із мінімальним строком оренди, 

відповідно до частини першої статті 16 Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна», пункту 125 постанови Кабінету Міністрів 

України від 03 червня 2020 року № 483 «Деякі питання оренди державного та 

комунального майна», керуючись пунктом 31 частини 1 статті 26 та пунктом 5 

статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

  

ВИРІШИЛА: 

  

1. Погодити внесення змін до Договору оренди нерухомого або іншого 

окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної 

власності Чортківської міської територіальної громади від 01 лютого 2021 року 

№ 01/21  (далі - Договір), укладеного між Чортківською  міською радою та 

Чортківським ОК МБТІ в частині: 

           збільшення строку дії Договору до 2 років, з метою його приведення у 

відповідність із мінімальним строком оренди, передбаченим  Законом України 

«Про оренду державного та комунального майна»;  

           викласти розділ І в новій редакції, шляхом зміни «Строк договору  2 

(два) роки», але перебіг строку оренди визначається ретроактивно з дати 

підписання акта приймання передачі майна за Договором.  

2. Відділу економічного розвитку та комунальної власності: 

     2.1. Здійснити всі необхідні дії, передбачені Законом України «Про оренду 

державного та комунального майна» та Порядком передачі в оренду 

державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483, що стосуються подальшої 

процедури внесення змін до договору оренди. 
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2.2  Підготувати додаткову угоду про внесення змін до Договору. 

2.3. Внести зміни до умов Договору з урахуванням даного рішення, 

виклавши Договір в новій редакції згідно з примірним договором оренди, 

затвердженим відповідно до частини першої статті 16 Закону України «Про 

оренду державного та комунального майна» та пунктом 125 Порядку передачі в 

оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою 

Кабінетом Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступницю 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради  Людмилу 

КОЛІСНИК та постійну комісію міської ради з питань бюджету та економічного 

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                            Володимир ШМАТЬКО 

 
 

 

  


