
ПРОЄКТ 

 
УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

восьме демократичне скликання 

(                                      ) 

        

РІШЕННЯ 

 

від _________ року № _____ /2021     с. Нижній Вербіж 

 

Про намір передачі майна в оренду та 
включення об’єктів до Переліків 
відповідного типу 

 

Відповідно до статтей 6,10, 12, частини 1 статті 15 Закону України 
«Про оренду державного та комунального майна», ст. 13 Закону України «Про 
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», 
Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 483, на підставі 
звернення Івано-Франківської дирекції АТ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 22178632), 
ФОП БАБЕНКО ВІКТОРІЯ ПЕТРІВНА, керуючись ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Нижньовербізька сільська рада  

 

вирішила: 
 

 

1. Прийняти рішення про намір передачі в оренду комунального 
майна: 

1.1. частина нежитлової будівлі, зазначеної в технічному паспорті 
приміщенням №12 площею 12,1 м2 вул. Відродження, 15а, село 
Великий Ключів, Коломийського району; 

 

1.2. частини адмінбудівлі старости, зазначену у технічному паспорті 
приміщенням №6 – кладова, площею 19,7 м2, за адресою: 
с.Ковалівка, вул. Грушевського 2; 

 

1.3. частина нежитлової будівлі, зазначеної в технічному паспорті 
приміщенням №_______ площею ______ м2 вул. Відродження, 
15а, село Великий Ключів, Коломийського району. 

 

2. Виключити із Переліку першого типу об’єкт  – частина 

адмінбудинку сільської ради, зазначеної в технічному паспорті приміщенням 
№8 приміщенням №9 приміщенням №11 площею 33,5 м2, за адресою 
вул.  Довбуша, 1, село Нижній Вербіж. 



 

3. Затвердити звіт про незалежну оцінку майна щодо об’єкта, який 

передається в оренду – _______________________________________________. 

 

4. Включити потенційні об’єкти оренди до Переліків відповідного 
типу, згідно Додатку 1, 2. 

 

5. Затвердити  умови оренди майна, згідно Додатку 3-5. 

  

6. Сектору з юридичних питань (О. Мокринчук) забезпечити внесення 
інформації про потенційні об’єкти оренди в ЕТС (включаючи інформацію про 
включення до Переліку) та розмістити оголошення в ЕТС про передачу майна 
в оренду. 
 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань промисловості, сільського господарства, підприємництва, 
транспорту і зв’язку, житлово-комунального господарства та комунальної 
власності (М. Андрейкін). 

 

 

Сільський голова                                      Ярослав М’якущак 



Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення сесії сільської ради 

№_____ від ________________ 

 

 

Перелік першого типу об’єктів, що перебувають у комунальній власності  Нижньовербізької територіальної громади 

 

№ Балансоутримувач Код ЄДРПОУ Назва об’єкта Адреса об’єкта Площа 

1 Нижньовербізька 
сільська рада 

 

04354083 Частина нежитлової 
будівлі 

78276, вул. Відродження, 15а, село Великий Ключів, 
Коломийський район, Івано-Франківська область 

приміщення №12 
площею 12,1 м2  

2 Нижньовербізька 
сільська рада 

 

04354083 Частини адмінбудівлі 
старости 

78293, вул. Грушевського 2, с.Ковалівка, Коломийський 
район, Івано-Франківська область 

 

приміщення №6 
площею 19,7 м2 

 

 

Секретар сільської ради               А. Марущак 

  



Додаток 2 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення сесії сільської ради 

№_____ від ________________ 

 

 

Перелік другого типу об’єктів, що перебувають у комунальній власності  Нижньовербізької територіальної громади 

 

№ Балансоутримувач Код ЄДРПОУ Назва об’єкта Адреса об’єкта Площа  

1 Нижньовербізька 
сільська рада 

 

04354083 частина 
адмінбудинку 
сільської ради, 
зазначеної в 
технічному паспорті 
приміщенням №8 
приміщенням №9 
приміщенням №11 

78218, вул. Довбуша, 1, село Нижній Вербіж, 
Коломийського району, Івано-Франківської області 

площею 

33,5м2 

з метою 
передачі в 
оренду без 
проведення 
аукціону 
Івано-

Франківській 
дирекції АТ 
«Укрпошта» 

2 Нижньовербізька 
сільська рада 

 

04354083 Частина нежитлової 
будівлі 

78276, вул. Відродження, 15а, село Великий Ключів, 
Коломийський район, Івано-Франківська область  

приміщення 
№__ 
площею 
______м2 

з метою 
передачі в 
оренду без 
проведення 
аукціону 
Івано-

Франківській 
дирекції АТ 
«Укрпошта» 

 

 

Секретар сільської ради               А. Марущак 

  



 

ПОГОДЖЕНО:  

 

Секретар сільської ради 

_____________А. Марущак 

«____»_______2021р   

 

 

 

 

 

 

 

Заступник сільського голови 

з питань діяльності виконавчих органів 
ради 

_____________О. Олексюк 

«____»_______2021р. 
 

Начальник відділу загальної та 
організаційної роботи, комунікаційної 
політики, кадрового забезпечення та 
трудового архіву  
_____________Г. Кавацюк 

«____»_______2021р. 
 

Начальник відділу фінансів 

та планування 

_____________Н. Івасюк 

«____»_______2021р. 
 

Начальник 

відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-

економічного розвитку 

____________ М. Васильчук 

«____»_______2021р. 
 

Виконавець: 
Завідувач сектору з  
юридичних питань 

_____________О. Мокринчук 

«____»_______2021р. 
 

 

ПОГОДЖЕНО:  

 

Голова постійної комісії з питань 

з питань промисловості, сільського 
господарства, підприємництва, 
транспорту і зв’язку, житлово-

комунального господарства та 
комунальної власності  
_____________ М. Андрейкін 

«____»_______2021р.  

 

 

 


