
 
УКРАЇНА 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Чотирнадцята сесія восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

25 січня 2022  року                                    м. Сновськ                                               № 14-14/VIІI 

 

Про продовження договорів оренди  

майна комунальної власності Сновської міської  

територіальної громади без проведення аукціону 

 

Враховуючи рішення 13 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2021 року № 23-13/VIІI 

«Про включення майна до Переліку першого типу та передачу майна в оренду на аукціоні»; 

зважаючи на важливе соціальне, економічне та стратегічне значення діяльності підприємства 

у сфері водопостачання та водовідведення; керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»; за рекомендацією постійної комісії міської ради з питань 

комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, 

підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг 

міська рада вирішила: 

 

1. З метою попередження виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру 

місцевого рівня, у разі, якщо аукціони, які оголошено на 28.01.2022 року об 11:20; об 11:35; о 

12:30, не відбудуться, або якщо відбудуться і переможцем стане новий орендар (учасник 

аукціону), продовжити договори оренди без проведення аукціону, які укладено із приватним 

акціонерним товариством «Комунальник» (Договір оренди окремого індивідуально 

визначеного майна, що належить до комунальної власності об’єднаної територіальної 

громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області від 

28.02.2019 року; Договір оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності 

об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району 

Чернігівської області від 28.02.2019 року), на тих самих умовах терміном з 29.01.2022 року 

до моменту укладення договорів з орендарем (переможцем аукціону) на праві оренди, 

отриманої за результатами проведення аукціону.    

 

2. Встановити орендну плату з 29.01.2022 року на рівні останнього розміру місячної 

орендної плати із врахуванням відповідного індексу інфляції, з подальшим коригуванням 

цієї орендної плати на індекс інфляції. 

 

3. Доручити міському голові (у разі необхідності – якщо аукціони, які оголошено на 

28.01.2022 об 11:20; об 11:35; о 12:30, не відбудуться)  укласти додаткову угоду до договорів 

оренди із врахуванням пунктів 1 та 2 даного рішення та здійснити необхідні дії щодо оренди 

майна.  

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови С.Силенка 

та на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (голова 

С.Виблов). 
 

Міський голова                                                   Олександр МЕДВЕДЬОВ 


