
УКРАЇНА  

Рожнятівська селищна рада  

Івано-Франківської області 

        (тринадцята сесія восьмого демократичного скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 30 вересня 2021 року             смт.Рожнятів 

№ 329 - 13/2021 

 

Про включення до Переліку другого типу  

та укладання договорів оренди 

 комунального майна 

 

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «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»,  враховуючи  
звернення  Рожнятівської районної державної лікарні ветеринарної медицини 

від 20.07.2021 року №73 та № 74, Івано-Франківської дирекції акціонерного 

товариства «Укрпошта» від 27.08.2021 року № 21/1129, рекомендації 

постійної комісії селищної ради з питань промисловості, підприємництва, 

інфраструктури, транспорту та житлово-комунального господарства від  

23.09.2021 року та з метою ефективного використання об’єктів комунальної 
власності територіальної громади, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Включити до Переліку другого типу об’єкти, що підлягають передачі 

в оренду без проведення аукціону, згідно додатку.  

2. Дати згоду на укладання договорів оренди об’єктів, вказаних у 

додатку та затвердити умови оренди майна: 

2.1.Визначити цільове призначення об’єктів: 

- розміщення робочого місця ветеринарних спеціалістів Рожнятівської 

районної державної лікарні ветеринарної медицини в с. Сваричів та        

с. Петранка; 

-  розміщення відділення поштового зв’язку Івано-Франківської дирекції 

АТ «Укрпошта» в с. Верхній Струтинь; 

- розміщення відділення поштового зв’язку Івано-Франківської дирекції 

АТ «Укрпошта» в с. Нижній Струтинь; 

- розміщення КП «Рожнятівводгосп»; 

- розміщення КП Рожнятівської селищної ради. 

2.2. Встановити:  строк оренди об’єктів  – 5 років та орендну плату у 

розмірі 1 ( одна) грн. в рік без ПДВ. 

       3. Виключити з Переліку першого типу об’єктів комунальної власності 

для передачі в оренду на аукціоні та включити до Переліку другого типу 

 

 



об’єктів комунальної власності для передачі в оренду без проведення 

аукціону:  

- службове приміщення  другого поверху адміністративної будівлі 

(старостат)  по вул. Довга, 134 с. Сваричів загальною площею 13,9 

м. кв. 

- приміщення другого поверху адміністративної будівлі пл. Єдності, 

15 в смт. Рожнятів загальною площею 133,4 м.кв. 

3. Визнати таким, що втратили  чинність: 

-  пункт 9  додатку 1 рішення від 25.03.2021 року № 163-6/2021 « Про 

включення до Переліків першого та другого типу об’єктів комунальної 

власності селищної ради, що підлягають передачі в оренду»; 

- пункти 2, 3, 4, 5, 6 додатку 1 до рішення селищної ради від 

06.05.2021р. № 200-8/2021 «Про включення до Переліків першого та 

другого типу об’єктів комунальної власності селищної ради, що 

підлягають передачі в оренду». 

      5.  Відділу економічного розвитку та інвестицій, туризму та комунального 

майна селищної ради оприлюднити інформаційне повідомлення про  

передачу в оренду зазначених у п.1 цього рішення об’єктів без проведення 

аукціону у строки та спосіб, визначені чинним законодавством України.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії 

селищної ради з питань промисловості, підприємництва, інфраструктури, 

транспорту та житлово-комунального господарства О.Пицківа. 

 

 

Селищний голова                                                     Василь РИБЧАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                      



 

                                                                                                                                                                                                            Додаток    
                                                                                                                                                  до  рішення  селищної ради 

                                                                                                                                                                від  30.09.2021 року  № 329-13/2021 

 

Перелік другого типу 

об’єктів комунальної власності для передачі  в оренду без проведення аукціону 

 
№

№ п/п 

Назва об’єкту Орендодавець Балансоутримувач Адреса Площа 

кв. м 

Цільове призначення  

1 Частина приміщення 

адміністративної будівлі  

старостату 

Рожнятівська 

селищна рада 

Рожнятівська  

селищна рада 

вул. Довга, 134 

с. Сваричів 

   13,9 Розміщення робочого 

місця ветеринарних 

спеціалістів, що 

обслуговують 

сільськогосподарських 

та домашніх тварин 

Рожнятівської районної 

державної лікарні 

ветеринарної медицини 

2 Частина приміщення 

адміністративної будівлі 

старостату 

Рожнятівська 

селищна рада 

Рожнятівська 

селищна рада 

вул. Грушевського, 

146а, с. Петранка  

 

   14,1 Розміщення робочого 

місця ветеринарних 

спеціалістів, що 

обслуговують 

сільськогосподарських 

та домашніх тварин 

Рожнятівської 

районної державної 

лікарні ветеринарної 

медицини 

3 Частина приміщення 

адміністративної будівлі  

старостату 

Рожнятівська 

селищна рада 

Рожнятівська 

 селищна рада 

вул. Січових 

Стрільців                          

с. Верхній 

Струтинь 

 53,7 Для розміщення 

відділення поштового 

зв’язку 
 



4 Частина приміщення 

адміністративної будівлі  

старостату 

Рожнятівська 

селищна рада 

Рожнятівська 

 селищна рада 

вул.Грушевського,

145а с.Нижній 

Струтинь 

 32,3 Для розміщення 

відділення поштового 

зв’язку 
 

5 Частина приміщення 

адмінбудівлі селищної ради 

Рожнятівська 

селищна рада 

Рожнятівська 

 селищна рада 

пл. Єдності, 15 смт. 

Рожнятів 

89,0 Для розміщення КП 

«Рожнятівводгосп» 

6 Частина приміщення 

адмінбудівлі селищної ради 

Рожнятівська 

селищна рада 

Рожнятівська 

 селищна рада 

пл. Єдності, 15 смт. 

Рожнятів 

44,4 Для розміщення КП 

Рожнятівської 

селищної ради 

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради             Тетяна Михайлишин 



 


