
 

ЧОРТКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СОРОК ЧЕТВЕРТА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

                                                        РІШЕННЯ   
 

  

08 червня 2022 року                                                                               № 1042 

 

Про продовження договору оренди комунального 

майна  по  вул. Богдана Хмельницького в  

м. Чортків між Чортківською міською радою та 

ФОП Коробкою Ю.О. без проведення аукціону 

 
Розглянувши подані документи ФОП Коробки Ю.О. про продовження 

договору оренди комунального майна № 01/19 від 09 липня 2019 року, з метою 

забезпечення правового регулювання орендних відносин та ефективного 

використання майна комунальної власності, пунктів 135-141 Порядку передачі 

в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483, пункту 2 статті 18 

Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від                

03 жовтня 2019 № 157-ІХ, керуючись статями 26 та 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Продовжити договір оренди комунального майна без проведення 

аукціону на фундаменти комунальної власності Чортківської міської 

територіальної громади загальною площею 13,6 кв.м, по вул. Богдана 

Хмельницького в м. Чортків терміном на 5 (п’ять) років з ФОП Коробкою 

Юрієм Олеговичем з 09 липня 2022 року. 

2. Відділу економічного розвитку та комунального майна міської ради 

оприлюднити дане рішення в електронній торговій системі протягом трьох 

робочих днів з дати прийняття або з дати отримання копії даного рішення.  

3. Укласти додаткову угоду про продовження договору оренди нерухомого 

або іншого окремого індивідуально визначеного майна між Чортківською 

міською радою та з ФОП Коробкою Юрієм Олеговичем  шляхом викладення 

договору оренди в новій редакції згідно з примірним договором оренди.  

4. Встановити розмір місячної орендної плати на рівні останньої місячної 

орендної плати даного договору. 

5. Копію рішення направити у відділ економічного розвитку та 

комунального майна міської ради.  



6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Віктора ГУРИНА 

та постійну комісію міської ради з питань бюджету та економічного розвитку. 
 

 

Міський голова                                                              Володимир ШМАТЬКО 
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