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ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

                   Р І Ш Е Н Н Я       

 

                       
_______________  2022 року                           № ________________ 

 

Про погодження продовження  

договору оренди комунального майна  

№6 від 31.05.2019 без проведення  

аукціону та включення об’єкту оренди  

в Перелік першого типу 

 

 

 Враховуючи лист комунального підприємства «Міські електричні 

мережі» від 22.04.2022 №48, 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), керуючись статтею 29, частиною п’ятою 

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

виконавчий комітет Вараської міської ради 

  

 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Погодити продовження без проведення аукціону договору оренди 

№6 від 31.05.2019 об’єкту нерухомого майна, що належить до комунальної 

власності Вараської міської територіальної громади (орендар – ПрАТ 

«Київстар»),  – частина покрівлі будівлі трансформаторної підстанції №45, 

загальною площею 10,0 м2, що знаходиться за адресою: місто Вараш, 

мікрорайон Вараш. 
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2. Включити об’єкт оренди, зазначений в пункті 1 цього рішення, в 

Перелік першого типу. 

3. Орендодавцю – комунальному підприємству «Міські електричні 

мережі»: 

3.1. 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. 

3.2. 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».   

3.3. Розмір орендної плати нараховувати відповідно до Методики 

розрахунку орендної плати за державне майно, затвердженої Постановою 

Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 року №630. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ігоря Воскобойника. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

Міський  голова                                                                  Олександр МЕНЗУЛ 
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