
УКРАЇНА  
Рожнятівська селищна рада  

Івано-Франківської області 

      (чотирнадцята сесія восьмого демократичного скликання)     

Р І Ш Е Н Н Я 

 

       від 28 жовтня 2021 року                             смт. Рожнятів 

       № 386-14/2021 

 

Про оголошення аукціонів на продовження 

договорів оренди майна комунальної власності 

 

Відповідно до статей 26, 60  Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», статей 12, 13, 18 Закону України "Про оренду державного та 

комунального майна", пунктів 143-149 Порядку передачі в оренду 

державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483 "Деякі питання  оренди 

державного та комунального майна", враховуючи звернення ТзОВ «Калуська 

інформаційна мережа» від 19.10.2021 року №165,166, ПП «Західні цифрові 

технології» від 25.10.2021 року № б/н,  рекомендації постійної комісії 

селищної ради з питань промисловості, підприємництва, інфраструктури, 

транспорту та житлово-комунального господарства від 26.10.2021 року та з 

метою ефективного використання об’єктів комунальної власності 

територіальної громади, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

  

1. Оголосити аукціони на продовження договорів оренди індивідуально 

визначеного нерухомого майна комунальної власності селищної ради, за 

результатами яких  чинні  договори оренди можуть бути продовжені з 

існуючим орендарем  або укладені з новим орендарем: 

1.1. Частини нежитлового приміщення – горища Рівнянського ліцею  

площею 3,0 м кв., балансоутримувач – відділ освіти, молоді та спорту 

селищної ради,   за адресою:  с. Рівня вул. Січових Стрільців, 128а , (для 

розташування обладнання широкосмугового доступу до мережі 

інтернет) 

1.2. Частини нежитлового приміщення  - горища Нижньострутинського 

ліцею площею 3,0 м кв., балансоутримувач – відділ освіти, молоді та 

спорту селищної ради, за адресою: с. Нижній Струтинь вул. 

Грушевського,116, (для розташування обладнання широкосмугового 

доступу до мережі інтернет). 

1.3. Частини нежитлового приміщення – горища Камінської гімназії 

площею 4,0 м кв., балансоутримувач – відділ освіти, молоді та спорту 

селищної ради, за адресою: с. Камінь вул. Довбуша,139 (для 

 

 



розташування обладнання широкосмугового доступу до мережі 

інтернет). 

2. Відділу економічного розвитку та інвестицій, туризму та комунального 

майна селищної ради (Н. Герасимчук) опублікувати в електронній 

торговельній системі дане рішення та оголошення про проведення  

аукціонів у строки та спосіб, визначені чинним законодавством України.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної 

ради з питань промисловості, підприємництва, інфраструктури, транспорту 

та житлово-комунального господарства (О. Пицків). 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                           Василь РИБЧАК                 


