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С. СЕРГІЄНКУ

Про надання інформації

Ваш запит на отримання публічної інформації розглянуто. Стосовно 
порушеного питання повідомляємо наступне.

1. Передача об’єктів комунальної власності територіальної громади 
м. Чернігова в оренду здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду 
державного та комунального майна» від 03.10.2019 № 157-ІХ, який введено в 
дію з 01 лютого 2020 року та Порядку передачі державного та комунального 
майна, затвердженим Постановою КабінетуМіністрів України від 03.06.2020 
№ 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна».

2. Додатковий перелік підприємств, установ, організацій, з якими договори 
оренди можуть бути продовжені без проведення аукціону затверджено 
рішенням Чернігівської міської ради від 27 серпня 2020 року № 55/VII-36 «Про 
затвердження додаткового переліку підприємств, установ, організацій, з якими 
договори оренди можуть бути продовжені без проведення аукціону».

3 .3  12 вересня 2020 року вступила в дію постанова Кабінету Міністрів 
України від 12 серпня 2020 р. № 820 «Про затвердження примірних договорів 
оренди державного майна».

До затвердження Чернігівською міською радою примірного договору 
нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного 
майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста 
Чернігова, відповідно до частини 1 статті 16 Закону України «Про оренду 
державного та комунального майна» застосовується примірний договір оренди 
державного майна.

4. Перелік підприємств, установ, організацій, яким встановлено розмір 
річної орендної плати за оренду нерухомого та іншого окремого індивідуально 
визначеного комунального майна наведено у п. 12 Методики розрахунку та 
порядку використання плати за оренду майна комунальної власності 
територіальної громади міста Чернігова від 30 липня 2007 року (19 сесія 
5 скликання) зі змінами та доповненнями.
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Ця М етодика зі змінами та доповненнями розміщена на офіційному веб- 
порталі Чернігівської міської ради ^ш\¥/Мр://с1іегпі§іу-гасіа.gov.ua) в розділі 
порталу «Міська рада» у підрозділі «Структурні підрозділи міської ради» - 
«Фонд комунального майна» («Нормативні документи»),

5. Відповідно до частини 2 статті 9 Закону України «Про оренду 
державного та комунального майна» забороняється передавати державне або 
комунальне майно в безоплатне користування або позичку.

1. Рішення Чернігівської міської ради від 27 серпня 2020 року № 55/УІІ-36 
«Про затвердження додаткового переліку підприємств, установ, організацій, з 
якими договори оренди можуть бути продовжені без проведення аукціону» на 
1 арк. в 1 прим:

2. Додаток до рішення Чернігівської міської ради від 27 серпня 2020 року 
№ 55/УІ1-36 на 1 арк. в 1 прим.

3. Методика розрахунку та порядок використання плати за оренду майна 
комунальної власності територіальної громади міста Чернігова, затвердженою 
рішенням Чернігівської міської ради від 30.07.07 (19 сесія 5 скликання) зі 
змінами та доповненнями на 5 арк. в 1 прим.

Додатки.

Секретар міської ради О. ЛОМАКО

Олексій Єпінін 659-960


