
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(восьме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я  

__  2021 року №

Про погодження пропозиції передачі в оренду 
об'єкта у сфері теплопостачання, що перебуває 
у комунальній власності Володимирецької 
селищної територіальної громади

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету Володимирецької 
селищної ради щодо передачі в оренду цілісного майнового комплексу у 
сфері теплопостачання, що перебуває у комунальній власності 
Володимирецької селищної територіальної громади та господарському 
віданні комунального підприємства по водопостачанню та водовідведенню 
«Аква», у відповідності до законів України «Про особливості передачі в 
оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та 
водовідведення, що перебувають у комунальній власності», «Про оренду 
державного та комунального майна», статей 26, 59, 60 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», з метою ефективного та раціонального 
використання майна комунальної власності Володимирецької селищної 
територіальної громади, за п о г о д ж є н ї ї я м  з постійними комісіями селищної 
ради, селищна рада

ВИРІШИЛА;

1. Погодити пропозицію виконавчого комітету Володимирецької 
селищної ради щодо передачі в оренду цілісного майнового комплексу у 
сфері теплопостачання комунального підприємства по водопостачанню та 
водовідведенню «Аква» (код ЄДРПОУ 30925565), що перебуває у 
комунальній власності Володимирецької селищної територіальної громади.

2. Відділу економіки, інвестицій, житлово-комунального господарства 
Володимирецької селищної ради спільно з комунальним підприємством по 
водопостачанню та водовідведенню «Аква» протягом двох місяців з дати 
прийняття цього рішення здійснити організаційно-технічну підготовку 
об’єкта до передачі в оренду. Організаційно-технічна підготовка об’єкта у 
сфері теплопостачання включає:



проведення інвентаризації основних засобів і товарно-матеріальних 
цінностей у складі об’єкта;

впорядкування і відновлення технічної та будівельної документації щодо 
об'єкта;

визначення вартості об'єкта шляхом здійснення незалежної оцінки;
виділення земельної ділянки, закріпленої за об'єктом, у натурі (на 

місцевості).
3. Відділу економіки, інвестицій, житлово-комунального господарства 

Володимирецької селищної ради:
3.1. Протягом ЗО календарних днів з дати прийняття цього рішення 

підготувати конкурсну документацію згідно з пунктом З статті 6 Закону 
України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах 
теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у 
комунальній власності».

3.2. Вжити організаційних заходів щодо погодження умов конкурсу з 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізацію державної політики у сфері житлово-комунального господарства 
згідно з Порядком погодження Мінрегіоном умов конкурсу на право 
отримання в оренду об’єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та 
водовідведення, що перебувають у комунальній власності, затвердженого 
наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 19 жовтня 
2020 року № 250, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 04 
листопада 2020 року за № 1076/35359.

3.3. Після завершення організаційно-технічної підготовки об’єкта до 
передачі в оренду та погодження умов конкурсу подати в установленому 
порядку на затвердження селищній раді конкурсну документацію.

3.4. Розробити проект рішення селищної ради «Про оголошення конкурсу 
на право оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства 
по водопостачанню та водовідведенню «Аква».

4. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з 
економічних питань, управління комунальною власністю, 
житлово-комунального господарства, інвестиційного розвитку, земельних 
відносин, екології, природокористування та благоустрою (голова комісії 
Олександр КРУК).

Селищний голов Василь КОВЕНЬКО


