
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про продовження договорів  

оренди комунального майна 

 

 

 

Відповідно до пункту 19 частини першої статті 43, "Про місцеве 

самоврядування в Україні", статті 4, частини першої статті 15, частини другої, 

третьої, п'ятої, шостої, сьомої, восьмої, дев'ятої статті 18 Закону України "Про 

оренду державного та комунального майна", враховуючи пункти 134 – 141 

Постанови Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483 "Деякі 

питання оренди державного та комунального майна", враховуючи подані до 

обласної ради заяви про продовження договорів оренди комунального майна, яке 

знаходиться за адресою: вулиця Адміральська, 22, та додані до них документи, 

обласна рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 

1. Продовжити без проведення аукціону договір оренди комунального 

майна  від 22 лютого 2013 року № 5 з Миколаївською обласною державною 

адміністрацією на строк з 01 січня 2021 року до 31 грудня 2021 року. 

 

2. Продовжити без проведення аукціону договір оренди комунального 

майна від 18 березня 2014 року № 007 з управлінням інформаційної діяльності 

та комунікацій з громадськістю Миколаївської обласної державної адміністрації 

на строк з 01 січня 2021 року до 31 грудня 2021 року. 

 

3. Продовжити без проведення аукціону договір оренди комунального 

майна  від 01 червня 2013 року № 044/06 з департаментом економічного розвитку 

та регіональної політики Миколаївської обласної державної адміністрації на 

строк з 01 січня 2021 року до 31 грудня 2021 року. 

 

Сорокова 
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4. Продовжити без проведення аукціону договір оренди комунального 

майна  від 03 січня 2013 року № 004/01/1 з департаментом фінансів 

Миколаївської обласної державної адміністрації на строк з 01 січня 2021 року до 

31 грудня 2021 року. 

 

5. Продовжити без проведення аукціону договір оренди комунального 

майна від 04 січня 2013 року № 006/01 з управлінням інфраструктури 

Миколаївської обласної державної адміністрації на строк з 01 січня 2021 року до 

31 грудня 2021 року. 

 

6. Продовжити без проведення аукціону договір оренди комунального 

майна  від 01 вересня 2015 року № 036/ 09-2015 з відділом з питань організації 

надання адміністративних послуг Миколаївської обласної державної 

адміністрації на строк з 01 січня 2021 року до 31 грудня 2021 року. 

 

7. Продовжити без проведення аукціону договір оренди комунального 

майна  від 03 січня 2013 року № 005/01 з Господарським судом Миколаївської 

області на строк з 01 січня 2021 року до 31 грудня 2021 року. 

 

8. Уповноважити голову обласної ради:  

оприлюднити це рішення на офіційному вебсайті Миколаївської обласної 

ради; 

здійснити всі необхідні дії, передбачені чинним законодавством України, з 

метою продовження вищезазначених договорів оренди. 

 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

обласної ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

комунальної власності, приватизації та капітального будівництва.  

 

 

 

 

 

Голова обласної ради                                                         Вікторія МОСКАЛЕНКО 


