
   

   
    

 

   У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(одинадцята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 18 листопада  2021 року 

селище Верховина 

 

 

Про продовження договору оренди  

цілісного майнового комплексу  

«Верховинське автотранспортне  

підприємство» 

 

Відповідно до ст. 43 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», статті 18 Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна», положення про особливості та порядок передачі в 

оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району, 

затвердженого рішенням районної ради від 23 квітня 2021 року, розглянувши 

заяву ФОП Барана Володимира Васильовича від 19.08 2021 року про 

продовження договору оренди, враховуючи рекомендації постійної комісії 

районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, 

будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього 

господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу, 

районна рада 

вирішила: 

1. Продовжити договір оренди цілісного майнового комплексу 

«Верховинське автотранспортне підприємство» терміном на три роки з ФОП 

Баран Володимиром Васильовичем. 

Орендну плату визначити на підставі «Методики розрахунку орендної плати 

за комунальне майно спільної власності територіальних громад 

Верховинського району, затвердженої рішенням районної ради 26 січня 2021 

року у відповідності з грошовою оцінкою цілісного майнового комплексу 

«Верховинське автотранспортне підприємство». 

2. Внести до договору оренди такі зміни та доповнення: 

- пункт 3.8 викласти в такій редакції: «Орендар має право за письмовою 

згодою орендодавця відповідно до норм Положення про особливості та 

 



порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад 

сіл, селища району передати в суборенду майно, що знаходиться в оренді. 

Орендар оплачує орендодавцю 60% плати отриманої за договором суборенди. 

Строк надання майна в суборенду не може перевищувати строк дії договору 

оренди; 

- пункт 10.6 доповнити: «за рішенням орендодавця». 

3. Доручити голові районної ради укласти договір про оренду цілісного 

майнового комплексу «Верховинське автотранспортне підприємство» з ФОП 

Баран Володимиром Васильовичем. 

4. Верховинському відділенню Головного управління Національної 

поліції в Івано-Франківській області посилити роботу з виявлення та 

притягнення до відповідальності нелегальних перевізників на території 

району. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, 

будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього 

господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу 

(В.Бровчук). 

 

Голова районної ради       Юрій ФІЛИПЧУК 


