
СКАЛАТСЪКА MICьKA РАДА
ТЕРНОПLI IЪСЬКОI  ОБЛАСТI
ВОСЪМОГО СКЛИКАННЯ

СЬОМА CECUI

рIшЕння
Вц rb лютого 2022 року

Про наdання зzоdu на
переdачу об'екпла в суборенdу

ль 1903

вiдповiдно до ч.1 ст.22 Закону Украiъи < про оренду державного та комунального
майнa) ореЕдар ма€ право за письмовою згодою орендодавця з урахуванням зЕжонодавства,
статутУ абО положеннЯ ба"чансоlтримувача про rrогодження уповновФкеним оргаЕом
управлiння, до сфери управлiння якого наJIежить ба,тансоутримувач, передати в субЪренду
державне та комунаJIьне майНо, за викЛюченняМ майна, отриманого такиN,{  орендарем без
проведеЕня аукцiону (конкурсу), та якщо iнше не передбачено договорами оренди,
укJIаденими до моменry набрання чинностi цим Законом.

п, \ 2,1 Положення про порядок передачi в оренду комунЕrльного майна Скалатськоi
MicbKoT ради, затвердженого рiшенням Скалатоькоi MicbKoT ради J\Ъ754 вiд 21.04,2021 року(далi _ < положення> ) також передбачено право орендаря за письмовою згодою орендодавця
передати в суборенду орендоване 

_ним майно (kpiM випадкiв, коли маtно, отримано
Орендарем без проведення аукцiону (конкурсу), та вЙпадкiв, rr.р.дбu".них абз.4 та 5 п.2.1,
цього Положення).

08,02,2022 року за результатом проведеного аукцiону мiж Орендодавцем в особi
скалатськот мiськоi ради, що с одночасно Балансоутримувачем об'екта оренди та
Орендарем, в особi ФоП Косiнського С.Я., укладено ло.о"iр Бр."д" частини нежитлового
примiщенНя 1гО поверхУ адмiнбудИнку (КолодiiЪськоi сiльськоТ рuд") .rоощею 187,5кв.м, щознаходиться за адресою: с.колодiтвка*  вул.задвiр верхня, З2 Тернопiльськоi обл.

Пунктом 5.5. Щоговору оренди вiд 0s.02,2б22 року визначено, що Орендар у разiотримання погодження Орендодавця та Балансоутримувача мас право ,ер.даrй 
" 

.уЪор.rлу
частинУ орендоваНого ниМ майна та зобов'Язаний протягоМ трьоХ робочих лнiв змоЙе"ту
укладеннЯ договорУ суборендИ надати Орендодавцю, Балансоуrр"rу"ачу один примiрник
договору суборенди та iнформачiю про суборендаря в обсязi, 

""a"u"a"oмy 
законодавством

для потенцiйного орендаря та внести змiни 
" 

до.о"iр оренди щодо врахування розмiру плати
за суборенду в розрахунку та cyMi орендноТ плати.

09,02,2022 рокУ на аДресУ СкалатськоТ MicbKoi рали* вiд орендаря Фоп косiнського
С,Я, надiйшло клопотання про надання згоди на суборенДУ орендованого примiщення.

з метою врегулювання правових, економiчних та органiзацiйних вiдносин, пов'язаних
з викориСтанняМ 

уlйна, що перебУвае У комунальНiй власноСтi Скапатськоi MicbKoT ради,керуючисъ ч,1 ст,22 Закону Украiни ,.Ipo оренду державного та комунаJтьного майна> > , п.12,1 Положення про порядок передачi в орiндупоrуrr* ьного майна Ска,чатськоI  MicbKoT
ради, затвердженого рiшенням Скалатськоi мiсьдоi ради J'&754 вiд 21,.04.2O2I  року, п. 5.5,



Щоговору оренди комунtlJIьного майнаNs01/322 вiд 08.02.2022 року, беруrи до уваги
письмове клопотання Орендаря ФОП Косiнського С.Я. вiд 09.02,2022 р,, враховуючи

рекомендацiТ постiЙноi KoMicii ради з питань житловокомунального господарства,
комунаJIьноi власностiо зв'язку та сфери послуг, Скалатська MicbKa рада, 

ВИРIШИЛА:

1, Надати ФОП KociHcbKoMy С.Я. згоду на передачу в суборенду об'екта оренди 

частини нежитлового примiщення 1го поверху адмiнбулинку (КолодiТвськоi сiльськоТ рали)
площею 187,5кв.м, що знаходиться за адресою: с.КолодiiЪка, вул. Задвiр верхня, З2
Тернопiльськоi обл.

2. Зобов'язати орендаря протягом трьох робочих днiв з моменту укладення
договору суборенди надати Скалатськiй мiськiй радi один примiрник договору суборенди
та iнформалiю про суборендаря в обсязi, визначеному законодавством длJI  потенцiйного
орендаря.

З. Спецiалiсту вiддiлу земельних вiдносин та комунальноi власностi Скалатськоi
_ .: '. .  . т   _л._ _ ____ _ ___мlсько1 ради заOезпечити оприлюднення даного рlшення в електроннrй торговrй системi в
порядку та строки, визначенi чинним законодавством.

4. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну комiсiю MicbKoT

ради з питань житловокомунального господарства, комунальноi власностi ,зв'язку та сфери
послуг.

Мiський Петро САВОНЧАК
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