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Про погодження продовження
договору оренди комунального майна
№03/19 від 01.07.2019
без проведення аукціону

Враховуючи лист управління освіти виконавчого комітету Вараської
міської ради від 29.04.2022 №5200-СЛ-289-22, відповідно до статті 18 Закону
України «Про оренду державного та комунального майна», Порядку передачі
в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року №483, рішення міської
ради від 24 лютого 2021 року №166 «Про врегулювання відносин щодо
оренди майна комунальної власності Вараської міської територіальної
громади (крім земельних питань)» (зі змінами), рішення міської ради від 23
лютого 2022 року №1287-РР-VIII «Про затвердження в новій редакції
Переліку першого типу об’єктів комунального майна Вараської міської
територіальної громади, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду
на аукціоні», керуючись статтею 29, частиною п’ятою статті 60 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет
Вараської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Погодити продовження без проведення аукціону договору оренди
№03/19 від 01.07.2019 об’єкту нерухомого майна, що належить до
комунальної власності Вараської міської територіальної громади та
включений до Переліку першого типу (орендар – Рафалівська автомобільна
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2
школа приватного підприємства «Сигнал»), – нежитлове приміщення,
шкільний клас №315 у нежитловій будівлі ЗОШ №3, загальною площею 52,3
м2, що знаходиться за адресою: місто Вараш, мікрорайон Перемоги, буд. 8.
2. Орендодавцю – управлінню освіти виконавчого комітету Вараської
міської ради:
2.1. Оприлюднити в електронній торговій системі це рішення
відповідно до Порядку передачі в оренду державного та комунального майна,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020
року №483.
2.2. Укласти додаткову угоду про продовження договору оренди
комунального майна, зазначеного в пункті 1 цього рішення, виклавши договір
в новій редакції відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12
серпня 2020 року №820 «Про затвердження примірних договорів оренди
державного майна».
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3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ігоря Воскобойника.

Міський голова
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