
                                                              
УКРАЇНА 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Запорізького району Запорізької області 

                                сьома   сесія восьмого скликання 

 

  РІШЕННЯ №15 

01 квітня 2021р.                                                                                                                            

смт. Кушугум                                                        

Про врегулювання питань оренди нерухомого майна Кушугумської селищної 

ради Запорізького району Запорізької області 
 

    Керуючись ч.5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  Законом України «Про оренду державного та комунального майна»,   

постановами Кабінету Міністрів України від   03.06.2020 № 483 «Деякі 

питання оренди державного та комунального майна», від 12.08.2020 № 820 

«Про затвердження примірних договорів оренди державного майна», з метою 

впорядкування  надання в оренду нерухомого майна Кушугумської селищної 

ради Запорізького району Запорізької області,   

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

В И Р І Ш И Л А: 

1.Визначити орендодавцями: 

 1)  Кушугумську селищну раду Запорізького району Запорізької області-

щодо єдиних майнових комплексів, нерухомого майна і споруд, майна, що не 

увійшло до статутного капіталу, яке перебуває у комунальній власності 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області;  

2) балансоутримувачів – щодо: 

- нерухомого майна, яке є об’єктом комунальної власності Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області, загальна площа якого 

не перевищує 400 квадратних метрів на одного  балансоутримувача; 

- нерухомого майна для організації  та проведення науково-практичних, 

культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів – на 

строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести  місяців, а 

також майна, яке передається суб’єктам виборчого процесу для проведення 

публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої 

кампанії; 

- нерухомого майна для організації та проведення науково-практичних, 

культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів – на 

строк, що не перевищує 30 календарних днів протягом одного року щодо 

кожного орендаря, якщо балансоутримачем є комунальне підприємство, 

установа, організація, що здійснює  діяльність з організування конгресів і 

торговельних виставок; 

- іншого окремого індивідуально визначеного майна. 

3) товариство з обмеженою відповідальністю, співзасновником якого є  

Кушугумська селищна рада Запорізького району Запорізької області: 



3.1) щодо нерухомого майна, яке є об’єктом комунальної власності 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області, 

загальна площа якого не перевищує 400 квадратних метрів; 

3.2.) щодо нерухомого майна, яке є об’єктом комунальної власності 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області   у 

розмірі площі, необхідної для функціонування юридичних осіб  Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області у галузі охорони 

здоров’я.  

 

2. Затвердити: 

         2.1. Перелік першого типу об’єктів оренди комунальної власності  

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області , які 

підлягають передачі в оренду на аукціоні (додаток 1). 

     2.2.  Перелік другого типу об’єктів оренди комунальної власності 

Кушугумської  селищної ради Запорізького району Запорізької області, які 

підлягають передачі в оренду без проведення аукціону (додаток 2). 

       2.3. Примірний договір оренди нерухомого або іншого окремого 

індивідуально визначеного майна, яке є об’єктом  комунальної власності 

Кушугумської територіальної громади Запорізького району Запорізької 

області  (додаток 3). 

 

3.Зазначені Переліки першого та другого типу не є остаточними, до них 

можуть вноситися зміни та доповнення на підставі відповідних рішень сесії 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області, 

розпоряджень голови Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області з подальшим затвердженням на сесії Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області. 

         

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з 

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку та 

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

транспорту та енергозбереження   

 

Селищний голова                                                                     В.С.Сосуновський                          


