
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

   ПРОЕКТ     РІШЕННЯ    

Про включення до Переліку другого типу майна комунальної власності 

Арцизької міської територіальної громади, яке перебуває на балансі 

Арцизької міської ради для передачі в оренду без проведення  аукціону 

 

         Відповідно до пункту 31 частини 1 статті 26, частини 5 статті 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 5, 6, 15 Закону 

України «Про оренду державного та комунального майна», Порядку передачі 

в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 «Деякі питання оренди 

державного та комунального майна», постанови Кабінету Міністрів України  

від 27.05.2022 № 634 «Про особливості оренди державного та комунального 

майна у період воєнного стану», рішення Арцизької міської ради «Про намір 

передачі в оренду майна комунальної власності Арцизької міської 

територіальної громади, яке перебуває на балансі Арцизької міської ради» від 

_________ № _______, розглянувши клопотання керівника Арцизької 

районної державної лікарні ветеринарної медицини від 29.09.2022 № 776/02-

26, з метою врегулювання відносин щодо оренди майна комунальної 

власності територіальної громади, Арцизька міська рада 

 

 ВИРІШИЛА: 

  1. Включити до Переліку другого типу комунальне майно Арцизької 

міської територіальної громади, яке перебуває на балансі Арцизької міської 

ради,  для передачі в оренду без проведеня аукціону, строком на 5 років, а 

саме: нежитлове приміщення, загальною площею 18,40 кв.м, розташоване за 

адресою: Одеська область, Болградський район, с. Виноградівка, вул.  

Шевченка, буд. 5.  

       2. Відділу комунальної власності, земельних відносин та екологічних 

питань Арцизької міської ради: 

       2.1.  внести інформацію про потенційний об’єкт оренди;  

             2.2. опублікувати в ЕТС інформацію про включення поточного об’єкту     

оренди до  Переліку другого типу; 

       2.3.  розмістити в ЕТС оголошення про передачу майна в оренду; 

       2.4. провести процедуру передачі майна в оренду без проведення 

аукціону. 

       3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань комунальної власності, земельних відносин, містобудування, 

будівництва та охорони природи.   

 

                                                                                                                  Проект рішення підготовлений  

                                                                                                        відділом комунальної власності, 

                                                                                                        земельних відносин 

                                                                                                        та екологічних питань 

                                                                                                        Арцизької міської ради 

 



 

 

Аркуш погодження до проекту рішення  

«Про включення до Переліку другого типу майна комунальної власності 

Арцизької міської територіальної громади, яке перебуває на балансі 

Арцизької міської ради для передачі в оренду без проведення  аукціону» 

  

Секретар Арцизької міської ради   

        

«____» ____________  2022року          ______________   Ольга   ДОБРЯКОВА 

 
 

Перший заступник Арцизького 

міського голови   

                                    

«____» ___________  2022року          ____________  Тетяна    БАХЧЕВАН 

 

 

 

Начальник юридичного відділу 

Арцизької міської ради   

           

«_____»____________   2022року     ____________  Олена  ШАТАЛОВА 

 

 

Підпис виконавця, який готував 

проект рішення, 

головний спеціаліст відділу 

комунальної власності, 

земельних відносин 

та екологічних питань                            

                                    

«_____»___________  2022року        _____________  Людмила ПРОХОРОВА 
 

 

 

 

 

 

 

 


