
УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

XII сесія VIII скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 2092

Про затвердження Переліків
першого та другого типу
об’єктів оренди комунальної
власності Більшівцівської територіальної
громади в новій редакції

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна»,
Постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020р. № 483 «Деякі питання
оренди державного та комунального майна» та Порядком передачі в оренду
державного та комунального майна, затвердженого цією Постановою Кабінету
Міністрів України, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи,
селищна рада вирішила:

1. Затвердити Перелік першого типу об’єктів оренди, які підлягають передачі в
оренду на аукціоні в новій редакції (додаток 1).

2. Затвердити Перелік другого типу об’єктів оренди, які підлягають передачі в
оренду без проведення аукціону в новій редакції (додаток 2).

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення п’ятої сесії Більшівцівської
селищної ради восьмого скликання від 28 травня 2021 року № 1015. «Про
затвердження Переліків першого та другого типу об’єктів оренди
комунальної власності».

4. Відділу організаційного забезпечення, документообігу, кадрової та правової
роботи забезпечити оприлюднення цього рішення в установленому
законодавством порядку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
житлово-комунального господарства, комунальної власності, містобудування,
будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                              Василь САНОЦЬКИЙ



Додаток 1 до рішення
XII сесії VIII скликання
Більшівцівської селищної ради
від 25 січня 2022 року № 2092

Перелік першого типу об’єктів оренди,
які підлягають передачі в оренду на  аукціоні

№
з/п

Найменування
об'єкту Балансоутримувач Адреса об'єкту Загальна

площа, кв.м.
Цільове

використання
1 2 3 4 5 6

1
Будівля сушарки-
складу
з авто вагою

Більшівцівська
селищна рада

Івано-
Франківська
область, Івано-
Франківський
район,
с.Кукільники,
вул.Галицька,
27 В

склад 39.6 м2

сушарка 182
м2

вагова 18.7 м2

Всі види цільового
використання майна,
які не заборонені
чинним
законодавством та
не створюють
шкідливих умов
праці іншим
користувачам

2 Будівля бутового
складу

Більшівцівська
селищна рада

Івано-
Франківська
область, Івано-
Франківський
район,
с.Кукільники,
вул.Галицька,
27Б

519.8 м2

Всі види цільового
використання майна,
які не заборонені
чинним
законодавством та
не створюють
шкідливих умов
праці іншим
користувачам

3 Будівля
майстерні

Більшівцівська
селищна рада

Івано-
Франківська
область Івано-
Франківський
район
с.Кукільники,
вул. Всеволода,
33А

329.8 м2

Всі види цільового
використання майна,
які не заборонені
чинним
законодавством та
не створюють
шкідливих умов
праці іншим
користувачам

4 Будівля контори Більшівцівська
селищна рада

Івано-
Франківська
область, Івано-
Франківський
район с.
Кукільники, вул.
Галицька, 27 А

183.6 м2

Всі види цільового
використання майна,
які не заборонені
чинним
законодавством та
не створюють
шкідливих умов
праці іншим
користувачам



5

Склад цегляний з
блоком
службового
приміщення

Більшівцівська
селищна рада

Івано-
Франківська
область, Івано-
Франківський
район
с.Кукільники,
вул. Галицька,
27 Г

939.1 м2

Всі види цільового
використання майна,
які не заборонені
чинним
законодавством та
не створюють
шкідливих умов
праці іншим
користувачам

6 Частина будівлі
блочного складу

Більшівцівська
селищна рада

Івано-
Франківська
область, Івано-
Франківський
район
с.Кукільники,
вул.Галицька,
27 Д

160,7 м2

Всі види цільового
використання майна,
які не заборонені
чинним
законодавством та
не створюють
шкідливих умов
праці іншим
користувачам

7 Частина будівлі
блочного складу

Більшівцівська
селищна рада

Івано-
Франківська
область, Івано-
Франківський
район
с.Кукільники,
вул.Галицька,
27 Д

221,1 м2

Всі види цільового
використання майна,
які не заборонені
чинним
законодавством та
не створюють
шкідливих умов
праці іншим
користувачам

8 Частина будівлі
блочного складу

Більшівцівська
селищна рада

Івано-
Франківська
область, Івано-
Франківський
район
с.Кукільники,
вул.Галицька,
27 Д

152,5 м2

Всі види цільового
використання майна,
які не заборонені
чинним
законодавством та
не створюють
шкідливих умов
праці іншим
користувачам

9 Будівля магазину Більшівцівська
селищна рада

Івано-
Франківська
область, Івано-
Франківськи
район,
смт.Більшівці
вул.Стрілецька, 7

30.8 м2

Всі види цільового
використання майна,
які не заборонені
чинним
законодавством та
не створюють
шкідливих умов
праці іншим
користувачам

10

Частина
нежитлового
приміщення
одноповерхової
будівлі (старий
клуб)

Більшівцівська
селищна рада

Івано-
Франківська
область, Івано-
Франківський
район, с.Нараївка
вул.Шкільна, 11

21.0м2

Всі види цільового
використання майна,
які не заборонені
чинним
законодавством та
не створюють
шкідливих умов
праці іншим
користувачам

11

Частина
нежитлового
приміщення
одноповерхової

Більшівцівська
селищна рада

Івано-
Франківська
область, Івано-
Франківський

39,6 м2

Всі види цільового
використання майна,
які не заборонені
чинним



будівлі (старий
клуб)

район, с.Нараївка
вул.Шкільна, 11

законодавством та
не створюють
шкідливих умов
праці іншим
користувачам

12

Частина
приміщення на
першому поверсі
двоповерхової
цегляної будівлі

Більшівцівська
селищна рада

Івано-
Франківська
область, Івано-
Франківський
район, с.Нові
Скоморохи,
вул.Січових
Стрільців, 15А

30,00 м2

Всі види цільового
використання майна,
які не заборонені
чинним
законодавством та
не створюють
шкідливих умов
праці іншим
користувачам

13

Частина
приміщення на
першому поверсі
цегляної будівлі
будинку
культури

Більшівцівська
селищна рада

Івано-
Франківська
область, Івано-
Франківський
район, с. Кінашів,
вул. Січових
Стрільців, 11

7,29 м2

Всі види цільового
використання майна,
які не заборонені
чинним
законодавством та
не створюють
шкідливих умов
праці іншим
користувачам



Додаток 2 до рішення
XII сесії VIII скликання
Більшівцівської селищної ради
від 25 січня 2022 року № 2092

Перелік другого  типу об’єктів оренди,
які підлягають передачі в оренду без проведення аукціону

№
з/п

Найменування
об'єкту Балансоутримувач Адреса об'єкту Загальна

площа, кв.м.
Цільове

використання
1 2 3 4 5 6

1

Частина
приміщень
першого поверху
Більшівцівської
лікарні

Більшівцівська
селищна рада

Івано-
Франківська
область Івано-
Франківський
район,
смт. Більшівці
вул. Тиха, 3А

приміщення
133,7 м2,

Всі види цільового
використання майна,
які не заборонені
чинним
законодавством та
не створюють
шкідливих умов
праці іншим
користувачам



Розробив:

Головний спеціаліст відділу організаційного
забезпечення, документообігу,
кадрової та правової роботи Ольга ЦИМБАЛІСТА

Погоджено:

Заступник селищного голови Марія БОЙЧУК

Начальник фінансового відділу Люба КОСТЕЦЬКА

Голова постійної комісії житлово-комунального
господарства, комунальної власності,
містобудування, будівництва, земельних
відносин та охорони природи Юрій ГЛАДКОВСЬКИЙ


