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УКРАЇНА 

БІЛОБЕРІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Верховинського району Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 
Двадцять четверта  сесія 

РІШЕННЯ 

від                   2019 року     село Білоберізка 

№            /8-24/2019 

 
Про затвердження умов концесійного  

конкурсу, конкурсної документації та  

оголошення конкурсу на передачу в  

концесію об’єкту, що перебуває у 

комунальній власності територіальної  

громади Білоберізької ОТГ 

  

Відповідно до ст. 406 Господарського Кодексу України,  Закону 

України «Про концесію», Постанов Кабінету Міністрів України від 12 квітня 

2000 року №642 «Про затвердження Положення про проведення 

концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об’єкти права 

державної та комунальної власності, які надаються в концесію», від 12 квітня 

2000 року №639, «Про затвердження Методики розрахунку концесійних 

платежів», керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» Білоберізька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 

В И Р І Ш И Л А : 

1.Затвердити умови концесійного конкурсу щодо передачі в концесію 

об’єктів комунальної власності для  надання телекомунікаційних послуг, у 

тому числі з використанням телемереж (додаток №1).  

2. Затвердити  Конкурсну документацію для участі в конкурсі з передачі в 

концесію об’єктів комунальної власності для надання телекомунікаційних 

послуг, у тому числі з використанням телемереж  Білоберізької ОТГ  

(додаток №2). 

3. Затвердити Інформаційне оголошення про проведення концесійного 

конкурсу щодо передачі в концесію об’єктів комунальної власності для  

надання телекомунікаційних послуг, у тому числі з використанням 

телемереж (додаток № 3) та оголосити  конкурс. Конкурсні пропозиції 

приймаються на протязі 60 календарних днів з дати оголошення 

концесійного конкурсу.  

Встановити строк початку прийняття пропозицій – 1 серпня 2019 

року. Встановити останній строк прийняття пропозицій – 23 вересня 2019 

року.  
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Голові конкурсної комісії протягом 2 робочих днів  з дня прийняття рішення 

опублікувати на офіційному сайті Білоберізької сільської ради ОТГ  

інформацію про оголошення концесійного конкурсу, забезпечити  роботу 

конкурсної комісії щодо прийняття, розгляду та оцінки  наданих (надісланих) 

конкурсних пропозицій  протягом 45 календарних днів з останнього дня їх 

подачі. 

Конкурсній комісії провести конкурс згідно чинного законодавства, подати 

на затвердження результати концесійного конкурсу та підготовлений проект 

концесійного договору. 

4. Встанови реєстраційний внесок в сумі   170   грн   

5. Встановити термін  дії концесійного договору  - 10 років 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію сільської ради  ОТГ 

з питань з питань промисловості, підприємництва, житлово-комунального 

господарства та комунальної власності, питань містобудування, будівництва, 

дорожнього будівництва, земельних відносин та охорони природи, 

транспорту, зв’язку  (Дудидра Д.Д.) .  

 

 

 

Білоберізький сільський  голова ОТГ                          Д.І.Іванюк 
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