
  

   

 

 

                            УКРАЇНА                                               ПРОЄКТ  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКАРАДА      

                                   РІШЕННЯ 

( дванадцята сесія   восьмого скликання) 

 

від 17 лютого  2022 року   

м. Городня 

 

Про включення об’єкта оренди  

в Перелік другого типу 

 

 З метою врегулювання правових, економічних і організаційних відносин, 

пов’язаних з передачею в оренду майна, що перебуває в комунальній 

власності Городнянської міської ради, з врахуванням поданої заяви, 

відповідно  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, керуючись ст. 25 та пунктом 5 статті 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Городнянська, міська рада в и р і ш и л а: 

 

1. Включити в Перелік другого типу частину нежитлового приміщення 

загальною площею 50,4 кв. м., що знаходиться на четвертому  поверсі будівлі 

за адресою: Чернігівська обл. м. Городня, вул. Троїцька, буд.10. 

  2. Визначити орендарем майна зазначеного в пункті 1 цього рішення 

Чернігівську міську молодіжну громадську організацію «Клуб спортивного 

танцю «Кармен». 

  3. Опублікувати  інформацію про об’єкт оренди зазначений у пункті 1 

цього рішення, в електронній торговій системі. 

  4. Укласти з орендарем, зазначеним у пункті 2 цього рішення, договір 

оренди відповідно до діючого законодавства. 

  5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну 

комісію Городнянської міської ради з питань комунальної власності, 

земельних відносин, охорони природи та містобудівної діяльності. 

 

 

Міський голова                                                                 Андрій БОГДАН 

 
 

 

 

 



 

 

Пояснювальна записка  

до проєкту рішення Городнянської  міської ради від 17.02.2022року  «Про 
включення об’єкта оренди в Перелік другого типу».    

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Проєкт рішення розроблено відповідно до Закону України „Про оренду 

державного та комунального майна” від 03.10.2019 № 157-IX, ст.60 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету 

Міністрів України від 03.07.2020 № 483 „Деякі питання оренди державного та 

комунального майна”. 

Відповідно до ст.6 Закону, ініціаторами оренди майна можуть бути 

потенційний орендар, балансоутримувач, уповноважений орган управління 

та/або орендодавець.  

Мета розробки цього проєкту – включення до Переліку другого типу та 

передачу в оренду, частини приміщення за адресою: м.Городня, вул. Троїцька 

10. 

Потенційний орендар: Чернігівська міська молодіжна громадська 

організація «Клуб спортивного танцю «Кармен». відповідно до ст. 15 Закону 

України «Про оренду державної та комунальної власності» має право на 

передачу в оренду майна без проведення аукціону. 

Відповідно до п. 5 статті 8 Закону України „Про оренду державного та 

комунального майна” орендар, якому було передано в оренду об’єкт без 

аукціону, зобов’язаний відшкодувати балансоутримувачу Городнянській 

міській раді вартість проведення оцінки об’єкта оренди. 

     

 

 

 Спеціаліст з питань комунальної 

 власності відділу економіки, 

 транспорту, торгівлі  та інвестицій                                 Віта Осадча 

 

 


