
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 

        № 466 - 15/2021 
 

Про укладання договорів 

оренди комунального майна 
 

З метою раціонального використання об’єктів комунальної власності 

територіальної громади, 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 Івано-

Франківської обласної прокуратури, Івано-Франківської квартирно-

експлуатаційної частини району, комунального підприємства «Госпрозрахункове 

проектно-виробниче  архітектурно-планувальне бюро»,   селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Дати згоду на розірвання договорів оренди  за згодою сторін з 31.12.2021р.:  

- № 31/2021 від 04.08.2021р. із Івано-Франківською обласною прокуратурою; 

- № 19 від 01.11.2019р. із комунальним підприємством  «Госпрозрахункове 

проектно-виробниче  архітектурно-планувальне бюро». 

2. Включити до Переліку другого типу об’єктів, що підлягають  передачі в 

оренду без проведення аукціону: 

2.1.Частина приміщення адміністративної будівлі за адресою: смт.Рожнятів, 

вул. Шкільна, 1  площею 134,4 м.кв.  для  розміщення Рожнятівського відділу  

Калуської окружної прокуратури; 

2.2. Частина приміщення адміністративної будівлі за адресою: смт.Рожнятів, 

вул. Шкільна, 1  площею 32,2 м.кв.  для розміщення КП  «Госпрозрахункове 

проектно-виробниче  архітектурно-планувальне бюро» Рожнятівської селищної 

ради . 

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

встановити строк оренди  – 5 років та орендну плату у розмірі 1  (одна) грн. в рік 

без ПДВ. 

4. Виключити з Переліку першого типу об’єктів комунальної власності для 

передачі в оренду на аукціоні, в зв’язку з включенням до Переліку другого типу 

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

-службові приміщення (12,8 м кв. та 11,3 м кв.) першого поверху 

адміністративної будівлі по вул. Шкільна, 6 смт. Рожнятів . 

       

 

 

 

 



 

 

5. Визнати такими, що  втратили чинність: п. 12 та п.13 додатку 1 рішення 

сесії 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». 

       6. Внести зміни до пп.2.1 п.2 рішення сесії селищної ради від 22.07.2021 року 

№ 291-11/2021 «Про включення до Переліку другого типу та укладання договору 

оренди комунального майна», виклавши в наступній редакції: 

«Визначити цільове призначення об’єкта  - розміщення 2-го відділу 

Калуського районного територіального центру комплектування та соціальної 

підтримки». 

7. Відділу економічного розвитку та інвестицій, туризму та комунального 

майна селищної ради (Н.Герасимук) оприлюднити інформаційне повідомлення 

про  передачу в оренду  об’єктів без проведення аукціону у строки та спосіб, 

визначені чинним законодавством України.  

8. 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 
  


