
ПРОЕКТ 

 
УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

восьме демократичне скликання 

(                                         ) 

        

РІШЕННЯ 

 

від _______________ № ______________    с. Нижній Вербіж 

 

 

Про укладення договорів оренди 
комунального майна 

 

Відповідно до п.117, п.121 Порядку передачі в оренду державного та 
комунального майна затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 3 червня 2020 р. № 483, рішення сесії сільської ради №718-XX/2021 від 
23.12.2021 «Про намір передачі майна в оренду та включення об’єктів до 
Переліку відповідного типу», беручи до уваги заяви на оренду об’єктів 
включеного в перелік другого типу RGLR001-UA-20220506-22431 та 
RGLR001-UA-20220506-56090, що надійшли від Благодійної організації 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «БУДИНОК МИЛОСЕРДЯ БЛАЖЕННОГО 
МИКОЛАЯ ЧАРНЕЦЬКОГО», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Нижньовербізька сільська рада  

 

вирішила: 

 

1. Доручити сільському голові Ярославу М’ЯКУЩАКУ, відповідно 
до затверджених умов та додаткових умов оренди майна, укласти договори 
оренди нерухомого комунального майна, що включене до Переліку другого 
типу із Благодійною організацією «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «БУДИНОК 
МИЛОСЕРДЯ БЛАЖЕННОГО МИКОЛАЯ ЧАРНЕЦЬКОГО» (код ЄДРПОУ 
43527721): 

1.1. частина громадського будинку з господарськими будівлями та 
спорудами, що становить 53/100 комунальної власності загальною площею 
758,3 м кв., приміщення будинку господарського типу літ. «Б» № 6,7,8 площею 
48,8 м.кв., паливну площею 31.4 м.кв., за адресою вул. Шахтарська, 12а, 
с. Ковалівка, Коломийського району, строком на 5 років, фактичне значення 
орендної ставки на місяць 1723,12 грн., мета оренди – використання 

https://auction.e-tender.ua/#/leaseRequestDetailes/fdb2b8a76dcb48dfae80939c80cc6f14
https://auction.e-tender.ua/#/leaseRequestDetailes/15df45d78b5f419a9048bdd55ecbf6bd


приміщень для надання соціальних послуг відповідно до Закону України «Про 
соціальні послуги»; 

1.2. частина громадського будинку з господарськими будівлями та 
спорудами, площею 201,9 м кв., (приміщення будинку господарського типу 
літ. «А» , зазначені у технічному паспорті під №14-20, 22, 23)., за адресою вул. 
Шахтарська, 12а, с. Ковалівка, Коломийського району строком на 1 рік, 
фактичне значення орендної ставки на місяць 397,89 грн., мета оренди – 

використання приміщень для надання соціальних послуг відповідно до Закону 
України «Про соціальні послуги». 

 

2. 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 


