
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(восьме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

04 ______ 2021 року №

Про внесення змін до рішення Володимирецької 
селищної ради від 23 грудня 2021 року № 630 «Про 
затвердження Переліків першого та другого типу 
об’єктів оренди комунальної власності
Володимирецької селипцної територіальної громади»

Відповідно до статей 26, 59, частини п’ятої статті 60 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду 
державного та комунального майна» від 03.10.2019 № 157-ІХ, Порядку 
передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого 
постановою Кабінету Міністерства України від 03.06.2020р. № 483 «Деякі 
питання оренди державного та комунального майна», заяв 
Квартирно-експлуатаційного відділу м. Рівне на оренду майна отриманих 
через електронну торгову систему від 26.01.2022, з метою ефективного та 
раціонального використання майна комунальної власності Володимирецької 
селищної територіальної громади шляхом передачі його в оренду, за 
погодженням з постійною комісією з економічних питань, управління 
комунальною власністю, житлово-комунального господарства, інвестиційного 
розвитку, земельних відносин, екології, природокористування та благоустрою, 
селищна рада,

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Володимирецької селищної ради від 
23 грудня 2021 року № 630 «Про затвердження Переліків першого та другого



типу об’єктів оренди комунальної власності Володимирецької селищної 
територіальної громади», а саме;

«Перелік другого типу об’єктів оренди комунальної власності 
Володимирецької селищної територіальної громади, які підлягають передачі в 
оренду на аукціоні, доповнити об’єктами оренди та викласти у новій редакції, 
що додається».

2. Балансоутримувачу майна комунальної власності Володимирецької 
селищної територіальної громади, визначеного додатком, надіслати 
інформацію про потенційний об’єкт оренди шляхом його внесення до 
електронної торгової системи через особистий кабінет у порядку та строки, 
передбачені чинним законодавством.

3. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з 
економічних питань, управління комунальною власністю, 
житлово-комунального господарства, інвестиційного розвитку, земельних 
відносин, екології, природокористування та благоустрою (голова комісії 
Олександр КРУК).

Селищний голова Василь КОВЕНЬКО



Рішення селищної ради 
ОЧ 2022 року № ^ 3  ̂

Перелік
другого типу об’єктів комунального майна Володимирецької селищної територіальної громади для передачі майна в

оренду без проведення аукціону

ЗАТВЕРДЖЕНО

№
п/
п

Найменуваня 
об'єкта оренди

Балансов 
а вартість 

об'єкта 
оренди, 
тис.грн.

Загальна
площа

нерухомого
маі^на

Місце 
розташування 

об'єкта оренди

Характеристика
майна

Строк
оренд

и

Цільове 
використання 

об'єкта оренди
Власник Балансоутримува

ч

1
Будівля будинку 

навчально-вироб 
ничого комбінату

525,4 1107,2

Рівненська 
обл., смт 

Володимирець, 
вул. 1 Травня, 

60

Будівля 
нежитлова, 
цегляна, 2-х 
поверхова, 

покрівля-шифер. 
Стан задовільний

4 роки

Для розміщення 
та
комплектування
військових
частин
територіальної
оборони
Рівненської
області

Володимирецька
селищна

територіальна
громада

Володимирецька 
селищна рада 
(код ЄДРПОУ 

04388113)

2 Будівля башні 
Рожновського 16,6 4

Рівненська 
обл., смт 

Володимирець, 
вул. 1 Травня, 

60

Будівля 
нежитлова для 

розміщення 
обладнання 
водонапірної 

башні. 
Обладнання 

наявне та 
функціонує.

4 роки

Для розміщення 
та
комплектування
військових
частин
територіальної
оборони
Рівненської
області

Володимирецька
селищна

територіальна
громада

Володимирецька 
селищна рада 
(код ЄДРПОУ 

04388113)



продовження додатка

Будівля котельні 92,7 99,2

Рівненська 
облсллт 

Володимирець, 
вул. 1 Травня, 

60

Будівля нежитлова, 
цегляна, 1-х 
поверхова, 

покрівля-шифер. 
Обладнання 

наявне та 
функціонує. Стан 

задовільний

4 роки

Для розміщення та 
комплектування 
військових частин 
територіальної 
оборони
Рівненської області

Володимирець 
ка селищна 

територіальна 
громада

Володимирецька 
селищна рада 
(код ЄДРПОУ 

04388113)

Адміністративне
приміщення 145,9 161,7

Рівненська 
обл., смт 

Володимирець, 
вул. Соборна, 

31

Будівля нежитлова, 
цегляна, 1-х 
поверхова, 

покрівля-шифер. 
Стан задовільний

4 роки

Використання 
громадськими 
організаціями 

соціальної 
спрямованості, які 

фінансуються 
повністю або 
частково за 

рахунок місцевого 
бюджету, з метою 
надання соціально 

важливих послуг 
населенню, які 

опинились в 
складних життєвих 

обставинах

Володимирець 
ка селищна 

територіальна 
громада

Володимирецька 
селищна рада 
(код ЄДРПОУ 

04388113)



продовження додатка

Індивідуально 
визначене майно 162,0

Рівненська 
обл., сллт 

Володимирець, 
вул. 1 Травня, 

60

1. Водопровід-1 шт.
2.Теплотраса-1 шт.
3.Пожежна 
водойма-1 шт.
4. Котел
універсальний-
1шт.
5.Котел «Ретра»3м- 
1 шт
6.Насос
циркуляційний- 
1 шт
7.Насос глибинний- 
1 шт
8. Септик-1 шт

4 роки

Для потреб 
військових 
частин
територіальної
оборони
Рівненської
області

Володимирецька
селйш,на

територіальна
громада

Володимирецька 
селиш,на рада 
(кодЄДРПОУ 

04388113)

Будівля їдальні 180,3 450,9

Рівненська 
обл., смт 

Володимирець, 
вул. 1 Травня, 

60

Будівля нежитлова, 
цегляна, 1-х 
поверхова, 

покрівля-шифер. 
Стан задовільний

4 роки

Для розміш,ення 
та
комплектування
військових
частин
територіальної
оборони
Рівненської
області

Володимирецька
селищна

територіальна
громада

Володимирецька 
селиш^на рада 
{кодЄДРПОУ 

04388113)



Рівненська 
обл., смт

7 Будівля клубу 301,8 331,8 Володимирець, 
вул. 1 Травня, 

60

Секретар селищної ради



Будівля нежитлова, 
цегляна, 1-х 
поверхова, 

покрівля-металопр 
офіль. Стан 

задовільний

4 роки

Для розміщення 
та
комплектування
віі^ськових
частин
територіальної
оборони
Рівненської
області

Володимирецька
селищна

територіальна
громада

Володимирецька 
селищна рада 
(кодЄДРПОУ 

04388113)

Б. Юрій БЛИЩИК


