
 

  

 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

сьоме демократичне скликання 

(   сесія) 

 

РІШЕННЯ 
 

від __________.2019 року № _______-_____/2019 

с. Нижній Вербіж 

 
Про оголошення конкурсу на право 

оренди частини нежитлового приміщення, 

площею 13,7 м.кв., що, за адресою: 

вул. Відродження, 15а, с. Великий Ключів, 

Коломийський р-н., Івано-Франківська область 

 

 

Відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», рішення 

сільської ради №419-VII/2017 від 19.10.2017 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право 

оренди майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади Нижньовербізької 

сільської ради ОТГ та Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального 

майна», беручи до уваги лист Надурак Тетяни Валеріївни від 18.10.2019 №1039 про надання в оренду 

частини нежитлового приміщення, з метою здійснення підприємницької діяльності для надання 

стоматологічних послуг, керуючись статтею 26, частиною 5 статті 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»  Нижньовербізька сільська рада ОТГ 

ВИРІШИЛА: 

1. Оголосити конкурс на право оренди частини нежитлового приміщення, площею 

13,7 м.кв., що, за адресою: вул. Відродження, 15а, с. Великий Ключів, Коломийський р-н., Івано-

Франківська обл. (далі – об’єкт оренди) для розміщення  суб'єка господарювання, що діє на основі 

приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики, терміном на 2 роки 11 

місяців з 9 січня 2020 року. 

2. Утворити конкурсну комісію для проведення конкурсу на право оренди частини 

нежитлового приміщення, площею 13,7 м.кв., що, за адресою: вул. Відродження, 15а, с. Великий 

Ключів, Коломийський р-н., Івано-Франківська обл. та затвердити її склад (Додаток 1). 

3. Затвердити звіт суб’єкта оціночної діяльності ТзОВ «Прикарпатексперт» про оцінку 

вартості станом на _____ листопада 2019 року, з метою визначення ринкової вартості для встановлення 

орендної плати, за яким ринкова вартість об’єкта оцінки становить ________________ (Додаток 2). 

4. Затвердити розрахунковий розмір місячної орендної плати за базовий місяць оренди 

(листопад 2019р.) в сумі (____________ грн. х 20% : 12 міс) = __________ грн. 

5. Конкурсній комісії не пізніше 8 січня 2020 року розмістити текст інформації про 

оголошення конкурсу на офіційному веб-сайті Нижньовербізької сільської ради ОТГ. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, 

сільського господарства, підприємництва, транспорту і зв’язку, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності (М.  Назарук). 

 

Сільський голова  ОТГ       Ярослав М’якущак  
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Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення сесії  
від _________2019 року №____/2019 

 

 

Склад 

конкурсної комісії на право оренди частини нежитлового приміщення, площею 13,7 м.кв., 

що, за адресою: вул. Відродження, 15а, с. Великий Ключів, Коломийський р-н., Івано-

Франківська обл. 

 

1. Голова комісії – Олексюк О.Й., заступник сільського голови ОТГ; 

2. Секретар комісії – Івасюк Л.Л., головний бухгалтер сільської ради ОТГ; 

3. Член комісії – Васильчук М.В., начальник відділу житлово-комунального 

господарства, інвестицій та соціально-економічного розвитку сільської ради ОТГ. 

4. Член комісії – Мокринчук О.І., завідувач сектору з юридичних питань сільської 

ради ОТГ. 

5. Член комісії – Назарук М.М., голова комісії з питань промисловості, сільського 

господарства, підприємництва, транспорту і зв’язку, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності, депутат сільської ради. 

6. Член комісії – Угринчук М.Ю., староста с. Великий Ключів. 

 

 

Секретар сільської ради ОТГ      Наталія Андрушко 
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Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення сесії  
від _________2019 року №____/2019 
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ПОГОДЖЕНО:  

 

Секретар сільської ради 

_____________Н. Андрушко 

«____»_______2019р   

 

 

 

 

 

 

 

Заступник сільського голови 

_____________О. Олексюк 

«____»_______2019р. 

 

Начальник відділу загальної 

та організаційної роботи  

_____________Г. Кавацюк 

«____»_______2019р. 

 

Начальник відділу житлово-

комунального господарства, інвестицій 

та соціально-економічного розвитку 

_____________М. Васильчук 

«____»_______2019р. 

 

Головний бухгалтер 

____________ Л. Івасюк 

«____»_______2019р. 

 

 

 

 

Виконавець: 

Завідувач сектору з  

юридичних питань 

_____________О. Мокринчук 

«____»_______2019р. 

 

ПОГОДЖЕНО:  

 

Голова постійної комісії з питань 

промисловості, сільського господарства, 

підприємництва, транспорту і зв’язку, 

житлово-комунального господарства та 

комунальної власності  
_____________М. Назарук 

«____»_______2019р.  
 

 

 

 
 


