
 
УКРАЇНА 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XXVI СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

№ 565/26-2020 

від 20 лютого 2020 року                                                                 м. Заставна 

 

Про затвердження Переліків першого та другого  

типу об’єктів комунального нерухомого майна, 

які можуть бути передані в оренду  

 

           Керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального 

майна», ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

Постановою КМУ «Про затвердження Порядку передачі в оренду державного 

та комунального майна»,  міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Перелік першого типу об’єктів комунального нерухомого 

майна Заставнівської міської ради об’єднаної територіальної громади, які мо-

жуть бути передані в оренду шляхом проведення аукціону в електронній торго-

вій системі ( далі ЕТС) (додаток 1). 

2. Затвердити Перелік другого типу об’єктів комунального нерухомого 

майна Заставнівської міської ради об’єднаної територіальної громади, які мо-

жуть бути передані в оренду без проведення аукціону в ЕТС (додаток 2). 

3. Оприлюднити Переліки в ЕТС та на офіційному сайті міської ради. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, 

інвестицій, підприємництва та регуляторної політики.            

            

 



Додаток 1 

до рішення Заставнівської міської ради  

20.02.2020 № 565/26-2020 

 

Перелік першого типу об’єктів комунального нерухомого майна Заставнівської міської 

ради об’єднаної територіальної громади,  

які можуть бути передані в оренду шляхом проведення аукціону в ЕТС 

 

№ 

з/п 

 

Назва об’єкту 

 

Адреса об’єкту 

 

Загальна площа, 

кв.м 

 

1. 

Кабінет в приміщенні адмінбудинку 

Заставнівської міської ради 

вул. Гагаріна,9 

м. Заставна 

9 

 

2. 

Фойє ( вхід з південно-західної 

сторони) з частиною коридору 

будівлі «Палацу щастя» 

вул. Бажанського,2 

м. Заставна 

11,5 

3. Кабінет в приміщенні КП «Центр 

Дозвілля і відпочинку»  

вул. Гагаріна, 1Д 

м. Заставна 

15 

4. Невитребувані кабінети в 

приміщенні КП «Центр Дозвілля і 

відпочинку»  

вул. Гагаріна, 1Д 

м. Заставна 

- 

5. Частина підвального приміщення 

«Ощадбанку» 

вул. Чорновола, 4 

м. Заставна 

71 

6. Підвальні приміщення КПНЗ 

«Заставнівський міський ЦЕЕТДЮ» 
вул.Кобилянської,6 

м. Заставна  

152 

7. Частина коридору (входу в УДМС) 

приміщення готелю  
вул. Чорновола, 2 

м. Заставна 

2 

8. Кабінет в приміщенні КП 

«Заставнівський міський ЦЕЕТДЮ» 

вул. Кобилянської, 5 м. 

Заставна 

8 

9. Гідротехнічна споруда Урочище «Біля глухого»  

10. Гараж кінотеатру вул. Гагаріна, 1Д 40 

11. Чистина гаражного комплексу 

кінотеатру (майстерня) 

вул. Гагаріна, 1Д 16 

12. Зал №18 «Вітальня Ліра» в 

«Будинку культури» 

(погодинна оренда) 

вул.Незалежності,93 133 

13. Спортзал в ЗЗСО І-ІІІ ступенів вул. Незалежності, 112-а  

14. Буфет в ЗЗСО І-ІІІ ступенів вул. Незалежності, 112-а 13 

                 

 

                   Секретар міської ради                                                          Р. Леванін 

 

 



Додаток 2 

до рішення Заставнівської міської ради  

20.02.2020 № 565/26-2020 

 

Перелік другого типу об’єктів комунального нерухомого майна Заставнівської міської 

ради об’єднаної територіальної громади,  

які можуть бути передані в оренду без проведення аукціону в ЕТС 

 

№ 

п/п 

 

Назва об’єкту 

 

Адреса об’єкту 

 

Загальна площа, 

кв.м 

1. Частина приміщення готелю.  
вул. Чорновола, 2 

м. Заставна 

104,1 

 

2. 

Частина нежитлового приміщення 

ІІІ-го поверху адмінбудинку. 

вул. Чорновола,4 

м. Заставна 

187,4 

3. Частина нежитлового приміщення  

«Палац щастя». 

вул. Бажанського,2 

м. Заставна 

493,9 

4. Частина нежитлового приміщення 

адмінбудинку кінотеатру. 

вул. Гагаріна,1 

м. Заставна 

145 

5. Частина нежитлового приміщення 

ІІ-го поверху адмінбудинку. 

вул. Чорновола,4 

м. Заставна 

347,5 

 

            

 

                      Секретар міської ради                                                             Р. Леванін 


