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ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

______________ 2022  року                                                      №____________ 
 

Про погодження внесення змін до  

договору оренди нерухомого майна, 

що належить до комунальної  

власності від 20.04.2011 № 275 

 

 

 

Враховуючи лист Асоціації захисту прав інвалідів з дитинства «Надія» 

вх.№193-4300-15-22 від 03.05.2022, відповідно до статті 12 Закону України 

«Про оренду державного та комунального майна», пункту 123 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  

 

 

ВИРІШИВ : 

 

1. Погодити внесення змін до договору оренди нерухомого майна, 

що належить до комунальної власності, від 20.04.2011 №275 (далі – Договір), 

укладеного між департаментом житлово-комунального господарства, майна 

та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради, комунальним 

підприємством «Вараштепловодоканал» Вараської міської ради та 

Асоціацією захисту прав інвалідів з дитинства «Надія», в частині зміни 

площі, а саме: 
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Виконавчий комітет Вараської міської ради

у розділі І «Змінювані умови договору (далі – Умови)»  підпункт 4.1. 

викласти в такій редакції:  

 4.1. Інформація про 

об’єкт оренди – 

нерухоме майно 

Нежитлові приміщення №№1-313, 1-314, 1-315 

нежитлової будівлі «Громадсько-офісний 

центр», загальною площею 81,3 м², що 

знаходиться за адресою: Рівненська область, 

місто Вараш, мікрорайон Перемоги, будинок 23 

 

 2. Департаменту житлово-комунального господарства, майна та 

будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради: 

2.1. Підготувати додаткову угоду про внесення змін до Договору, 

відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна». 

2.2. Привести у відповідність до технічної документації та відповідно 

до цього рішення інформацію про об’єкт оренди в Переліку другого типу 

об’єктів комунального. 

3. 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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