
 

 
 

УКРАЇНА                                   

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

 

від 20.05.2022 № 8/29-4 

             м.Покровськ 

 
 
Про передачу КП «Покровськтепломережа» 

в користування на умовах оренди 

легкового автомобіля  

 

 

Враховуючи звернення КП «Покровськтепломережа» від 12.05.2022          

№ 192-11, з метою врегулювання правових, економічних та організаційних відносин, 

пов’язаних з передачею в оренду майна, що перебуває в комунальній власності 

Покровської міської територіальної громади, відповідно до Закону України від 
03.10.2019 № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна», Порядку 

передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 «Деякі питання оренди державного 

та комунального майна», керуючись ст.ст. 26, 59, 60, 73 Закону України від 21.05.1997 

№ 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (із змінами), міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Департаменту фінансово-економічної політики та управління активами 

Покровської міської ради Донецької області, код ЄДРПОУ 44116289 (Порецька), 

передати, а КП «Покровськтепломережа», код ЄДРПОУ 32213475 (Батенко), прийняти 

в користування на умовах оренди легковий автомобіль марки DAEWOO-FSO TF69Y 

модель LANOS, державний реєстраційний номер АН 1929 ОН, та супутні обладнання і 

устаткування до нього згідно відповідного договору оренди. 

 

2. Встановити плату за користування на умовах оренди легковим автомобілем 

марки DAEWOO-FSO TF69Y модель LANOS, державний реєстраційний номер 

АН 1929 ОН, та супутнім обладнанням і устаткуванням до нього у розмірі 1 (одна) 

гривня на рік на весь період дії договору оренди. 
 

3. Координацію роботи за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Добровольського О.О., 

контроль – на постійну комісію з питань планування, бюджету і фінансів, 

інвестиційної політики (Харчевна). 

 

 

Міський голова        Р. Требушкін 

 

 

 



 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення Покровської міської ради 

 

Про передачу КП «Покровськтепломережа» в користування на умовах оренди 

легкового автомобіля 

 

 

 

Підготовка проекту рішення обумовлена необхідністю врегулювання 

правових, економічних та організаційних відносин, пов’язаних з передачею в 

оренду комунального майна, а саме легкового автомобіля марки DAEWOO-FSO 

TF69Y модель LANOS, державний реєстраційний номер АН 1929 ОН, та 

супутнього обладнання і устаткування до нього, та встановлення плату за його 

користування на умовах оренди у розмірі 1 (одна) гривня на рік на весь період дії 

договору оренди. 

Рішенням пропонується передати КП «Покровськтепломережа» в 

користування на умовах оренди легковий автомобіль марки DAEWOO-FSO TF69Y 

модель LANOS, державний реєстраційний номер АН 1929 ОН, та супутні 

обладнання і устаткування до нього згідно відповідного договору оренди, та 

встановити плату за його користування на умовах оренди у розмірі 1 (одна) гривня 

на рік на весь період дії договору оренди. 

Проект рішення підготовлено відповідно до Закону України від 03.10.2019   

№ 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна», Порядку передачі в 

оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 03.06.2020 № 483 «Деякі питання оренди державного та 

комунального майна», керуючись ст.ст. 26, 59, 60, 73 Закону України від 21.05.1997 

№ 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

 

Директор Департаменту фінансово-економічної 

політики та управління активами 

Покровської міської ради Донецької області     Ю. Порецька 

 


