
УКРАЇНА 
ПЕРЕГІНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Восьме демократичне скликання 
Двадцять шоста (позачергова) сесія 

РІШЕННЯ

від 11.07.2022. №461-26/2022
смт. Перегінське

Про припинення Договору оренди
з Орендарем ГО Спортивний 
клуб Перегінське «Спартак»

Заслухавши інформацію начальника відділу освіти, молоді та спорту Перегінської 
селищної ради Мотрука В.В., враховуючи висновок Робочої групи з проведення обстеження 
наявних будівель закладів освіти з метою встановлення можливості їх використання для 
укриття дітей та працівників цих закладів як споруд подвійного призначення та найпростіших 
укриттів, створеної на виконання розпорядження Перегінської селищної ради від 20.06.2022 
року №40 «Про затвердження складу робочої групи з проведення огляду найпростіших 
укриттів цивільного захисту закладів освіти Перегінської селищної ради у 2022-2023 р. р.» (акт 
робочої групи від 22.06.2022 року) та невідкладну потребу використання на час воєнного стану 
в Україні орендованого Орендарем ГО Спортивний клуб Перегінське «Спартак» підвального 
приміщення Перегінського ліцею №1 загальною площею 247,3 м2 як укриття для учнів та 
працівників Перегінського ліцею №1 та приведення його у відповідність до вимог Додатка до 
листа ДСНС України від 30.08.2017 №02-12284/162. відповідно до Закону України «Про 
правовий режим воєнного стану в Україні», указу Президента України від 24 лютого 2022 року 
«1 Іро введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 
року №2102-ХІ. керуючись ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Перегінська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити на час дії воєнного стану в Україні Договір №9 оренди індивідуально 
визначеного (нерухомого або іншого) майна спільної власності територіальних громад сіл і 
селищ Рожнятівського району від 30.06.2020 з Орендарем ГО Спортивний клуб Перегінське 
«Спартак» щодо оренди підвального приміщення Перегінського ліцею №1 загальною площею 
247,3 м2.
2. Орендарю ГО Спортивний клуб Перегінське «Спартак» (Ковалевич О.М.) у 10-денний 
термін звільнити орендоване приміщення та передати Перегінському ліцею №1 з метою 
використання його як укриття для учнів та працівників ліцею та приведення його у
відповідність до вимого,Додаткй^цо листа ДСНС України від 30.08.2017 №02-12284/162.
3. Контроль за виконщшя :да
та

гД^.рішення покласти на комісію з питань освіти, молоді 
ьної політики (О. Федорак).

Селищний ГО.

спорту. куль^р^Дохор

Ірина ЛЮКЛЯН


