
 

УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Коломийського району Івано-Франківської області 
Сьоме демократичне скликання 

Сорок шоста чергова сесія 

І пленарне засідання 

РІШЕННЯ  
 

від 14 серпня 2020 року  селище Печеніжин 

№2771-46/2020  
 

Про затвердження переліку майна 
першого та другого типу 
Печеніжинської селищної ради 
об’єднаної територіальної громади 

 

З метою раціонального, економного та ефективного управління 
ресурсами територіальної громади, для врегулювання правових, економічних та 
організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду майна, що перебуває 
в комунальній власності, керуючись ст.ст. 24, 75-781, Господарського кодексу 
України, ст.ст. 169, 172, 182, 327 Цивільного кодексу України, ст.ст. 26, 59, 60 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 
оренду державного та комунального майна» № 157-IX від 03.10.2019 р. (далі – 

Закон), постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020р. №483 «Деякі 
питання оренди державного та комунального майна», рішення пече ніжинської 
селищної ради «Про затвердження Положення про порядок оренди майна 
Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади та 
забезпечення відносин у сфері оренди комунального майна» Печеніжинської 
селищної ради 

В И Р І Ш И Л А: 
1. Затвердити переліку майна першого типу Печеніжинської селищної 

ради об’єднаної територіальної громади (додаток 1). 
2. Затвердити переліку майна другого типу Печеніжинської селищної 

ради об’єднаної територіальної громади (додаток 2). 

3. Секретарю Печеніжинської селищної ради забезпечити оприлюднення 

цього рішення в установленому законодавством порядку. 

4. Керуючому справами виконавчого комітету довести це рішення до 
відома виконавчих органів Печеніжинської селищної ради та керівників 
юридичних осіб, на балансі яких знаходиться майно Печеніжинської селищної 
ради об’єднаної територіальної громади та засновником яких є Печеніжинська 
селищна рада та забезпечити виконання цього рішення вказаними підрозділами, 
комунальними підприємствами, установами та організаціями. 
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5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи. 

 

 

Печеніжинський селищний голова ОТГ                                               І.Довірак 
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Додаток 1 

до рішення Печеніжинської селищної ради 
об’єднаної територіальної громади ради 

№ 2771-46/2020 від 14.08.2020 року 
 

Перелік 

майна першого типу Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади 

 

№ 
ПП 

Балансоутримувач 
Код ЄДРПОУ 

балансоутримувача 
Назва об’єкта Адреса об’єкта Площа об’єкта, м2 

1 

Печеніжинська селищна рада 
об'єднаної територіальної 

громади Коломийського району 
Івано-Франківської області 

40157159 
Нежитлова будівля  

(склад, навіс) 

78270, Івано-

Франківська область, 
Коломийський район, 
село Кийданці, вулиця 

Шевченка (вул. 
Дружби), буд. 58Б 

Склад, А, 493,5 кв.м. 
Навіс, Б, 83,9 кв.м. 

2 

Печеніжинська селищна рада 
об'єднаної територіальної 

громади Коломийського району 
Івано-Франківської області 

40157159 Нежитлова будівля 

78270, Івано-

Франківська область, 
Коломийський район, 
село Кийданці, вулиця 

Коцюбинського, буд. 
15Б. 

127,8 кв.м. 

 

 

 

Начальник відділу ЖКГ, інвестицій  
та соціально-економічного розвитку 

виконавчого комітету Печеніжинської  
селищної ради об’єднаної  
територіальної громади                                                                                                                                   Володимир Кобацький 
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Додаток 2 

до рішення Печеніжинської селищної ради 
об’єднаної територіальної громади ради 

№ 2771-46/2020 від 14.08.2020 року 
 

Перелік 

майна другого типу Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади 

 

№ 
ПП 

Балансоутримувач 
Код ЄДРПОУ 

балансоутримувача 
Назва об’єкта Адреса об’єкта Площа об’єкта, м2 

      

 

 

 

 

Начальник відділу ЖКГ, інвестицій  
та соціально-економічного розвитку 

виконавчого комітету Печеніжинської  
селищної ради об’єднаної  
територіальної громади                                                                                                                                   Володимир Кобацький 
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