
 
УКРАЇНА 

ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 

Восьме скликання 

Десята сесія 

 

РІШЕННЯ 

 

від 22.09.2021 №643-10/2021 

с. Пнів 

 

Про надання Управлінню освіти, культури,  

молоді та спорту дозволу на укладення 

договору оренди нежитлових приміщень 

 

 

Розглянувши лист Управління освіти, культури, молоді та спорту 

Пасічнянської сільської ради, від 14.09.2021 року № 167/01-26 про надання 

дозволу на укладення договору оренди нежитлових приміщень, керуючись ст. 

26, п.5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування», ст. 16 Закону 

України «Про оренду державного та комунального майна» сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати Управлінню освіти, культури, молоді та спорту Пасічнянської 

сільської ради дозвіл на укладення договору оренди за результатами 

проведеного аукціону наступних нежитлових приміщень: 

- частина приміщення Битківського ліцею, площею 21,9 м
2
, яке 

знаходиться за адресою вул. Шевченка, 291. смт. Битків, Надвірнянського р-ну, 

Івано-Франківської обл., для розміщення кухні терміном на три роки; 

- частина приміщення Зеленського ліцею, площею 31,9 м
2
, яке 

знаходиться за адресою вул. Хрипелів, 955а, с. Зелена, Надвірнянського р-ну, 

Івано-Франківської обл., для розміщення кухні терміном на три роки; 

- частина  приміщення Пнівського ліцею, площею 71,3 м
2
, яке 

знаходиться за адресою вул. УСС, 90, с. Пнів, Надвірнянського р-ну, Івано-

Франківської обл., для розміщення кухні терміном на три роки; 

- частини приміщення Пасічнянського ліцею, площею 42,3 м
2
, яке 

знаходиться за адресою вул. Софії Галечко, 129, с. Пасічна, Надвірнянського р-

ну, Івано-Франківської обл., для розміщення кухні терміном на три роки 

- приміщення кухні Черниківської гімназії – 17,1 м
2
 за адресою: с. 

Черник, вул. Центр терміном на три роки; 

- приміщення котельні Пасічнянського ліцею – 55 м
2
 за адресою: с. 

Пасічна, вул. Софії Галечко, 129/А терміном до завершення опалювального 

сезону 2021-2022 років; 



- приміщення котельні Пнівського ліцею – 180,8 м
2
 за адресою: с. Пнів, 

вул. УСС 90/А терміном до завершення опалювального сезону 2021-2022 років. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань комунальної власності, промисловості, інфраструктури, 

житлово-комунального та лісового господарства (Т. В. Будзак). 

 

 

 

Сільський голова                                                                         Андрій ГУНДА 
 


