
 

УКРАЇНА  
Рожнятівська селищна рада 

Івано-Франківської області  

 (п’ятнадцята сесія восьмого демократичного скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25 листопада 2021 року                           смт. Рожнятів 

№ 449 - 15/2021 

 

Про внесення змін до рішень шостої сесії 

від 25.03.2021 року № 163-6/2021 та 

восьмої позачергової сесії  

від 06.05.2021 року № 200-/8/2021 

 

 З метою раціонального використання об’єктів комунальної власності 

територіальної громади, керуючись Законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  «Про оренду державного та комунального майна»,  

постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 року № 483 «Деякі 

питання оренди державного та комунального майна»,  враховуючи 

рекомендації постійної комісії селищної ради з питань промисловості, 

підприємництва, інфраструктури, транспорту та житлово-комунального 

господарства від 17.11.2021 року,  селищна рада 
 

ВИРІШИЛА: 

         

1.Внести зміни до   Переліку першого типу об’єктів комунальної власності для 

передачі в оренду на аукціоні, затвердженого рішенням шостої сесії восьмого 

демократичного скликання 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», доповнивши пунктами 24-26 такого 

змісту: 

 п.24 - Частина приміщення третього поверху адміністративного будинку 

старостату с. Нижній Струтинь площею 16,7 м кв.; п.25 -  площею 8,7 м 

кв.; п.26  - площею - 10,3 м кв. 

за адресою: с. Нижній Струтинь  вул. Грушевського,135а. 

2. Внести зміни до Переліку другого типу об’єктів комунальної власності для 

передачі в оренду без проведення аукціону, затвердженого рішенням восьмої 

позачергової сесії  селищної ради від 06 травня 2021 року № 200-8/2021, 

доповнивши пунктами 6-7 наступного змісту: 

         п.6  - частина приміщення адміністративної будівлі ( два службові 

кабінети) загальною площею 25,2 м кв. за адресою: смт. Рожнятів вул. 

 

 



Шкільна,1, для розміщення комунального підприємства «Рожнятівнадра» 

селищної ради; 

п.7 - службове приміщення  першого поверху адміністративного будинку по 

вул. Шкільна, 6  смт. Рожнятів,  загальною площею 17,4 м кв.  для  

розміщення громадської приймальні народного депутата України. 

3. Визнати таким, що втратив чинність пункт 8  додатку 1 рішення восьмої 

позачергової сесії восьмого демократичного скликання селищної ради від 

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

другого типу об’єктів комунальної власності селищної ради, що підлягають 

передачі в оренду». 

4.  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 


