
 

 

 У К Р А Ї Н А 

ЛИСЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХXVIIІ сесія VIII  демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

            

від _________ 2023 року                                                             селище Лисець 

 

Про внесення змін до Переліку другого 

типу об’єктів комунальної власності 

Лисецької селищної ради, що 

підлягають передачі в оренду без 

проведення аукціону 

 

       З метою  врегулювання правових, економічних та організаційних 

відносин, пов’язаних з передачею в оренду майна, що перебуває у 

комунальній власності Лисецької селищної ради, відповідно до ст. 15 Закону 

України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 

року № 157-IX, Порядку  передачі в оренду державного та комунального 

майна, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України  від 

03.06.2020 року № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального 

майна», враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з  питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин, житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, охорони природи, керуючись ст. ст. 

25,26, 59,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

селищна рада  

   

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни та затвердити Перелік другого типу об’єктів 

комунального майна Лисецької селищної ради  для передачі майна в оренду 

без проведення  аукціону згідно Додатку 1. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти постійну комісію з 

питань містобудування, будівництва, земельних відносин, житлово-

комунального господарства, комунальної власності та охорони природи 

(Олексій Волосянко).  

 

 

 

Селищний голова                                                                   Анатолій ЛУЩАК



 

Додаток № 1  

до рішення Лисецької селищної ради  

від ______________2023 року   

 

Перелік другого типу об’єктів комунального майна Лисецької селищної ради для передачі майна в оренду без 

проведення  аукціону 

 

№ 

п/п 
Об’єкт оренди 

Загальна 

площа, 

кв.м. 

Адреса 
Балансоутримув

ач 
Власник Цільове призначення 

Примітка 
 

1 Частина нежитлового 
приміщення першого 

поверху площею  

32,7 Смт. Лисець, вул. 
Радчанська,10 

КНП «Лисецька 
лікарня» 

Лисецька селищна 
рада  

Розміщено установ і 
організацій, діяльність 

яких фінансується за 

рахунок державного або 

місцевих бюджетів 

Перебуває в 
оренді 

2 Гаражні приміщення 37,6 Смт. Лисець, вул. 

Радчанська,10 

КНП «Лисецька 

лікарня» 

Лисецька селищна 

рада 

Розміщено установ і 

організацій, діяльність 

яких фінансується за 
рахунок державного або 

місцевих бюджетів 

Перебуває в 

оренді 

3 Частина приміщення 

дитячої консультації 

52,4 Смт. Лисець, вул. 

Радчанська,10 

КНП «Лисецька 

лікарня» 

Лисецька селищна 

рада 

Розміщено установ і 

організацій, діяльність 
яких фінансується за 

рахунок державного або 

місцевих бюджетів 

Перебуває в 

оренді 

4 Господарські 

приміщення 

122,7 Смт. Лисець, вул. 

Радчанська,10 

КНП «Лисецька 

лікарня» 

Лисецька селищна 

рада 

Розміщено установ і 

організацій, діяльність 

яких фінансується за 

рахунок державного або 
місцевих бюджетів 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                                                                                                     Галина Матієшин 


