
                                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                         розпорядження селищного голови 

                                                                                                      від_____________2021р. №_______ 

 

 

              ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА           02108,02109 

                                    адміністративної послуги 

 

Прийняття рішення про надання в оренду вільного нежитлового приміщення комунальної 

власності. 
 

Юридичний відділ Богородчанської селищної ради 
 
 

 
 

1.  Місцезнаходження 

Управління «ЦНАП» 

Богородчанської 

селищної ради 

вул.Шевченка,66, смт.Богородчани 

Івано-Франківський район 

  Івано-Франківська область 

тел.: 2-17-09 
e-mail: boho-cnap2021@ukr.net 

 

2. Режим роботи 

Управління «ЦНАП» 

Богородчанської 

селищної ради 

Понеділок з 9.00 до 16.00 
Вівторок    з 9.00 до 16.00 
Середа       з 9.00 до16.00 
Четвер       з 9.00 до20.00 

П’ятниця  з 8.00 до 16.00 

Без перерви на обід 

Субота, неділя  – вихідні дні 

3.  Перелік документів, 

необхідних для 

отримання послуги 

За результатами аукціону: 

До заяви додаються: 

1) для потенційних орендарів – фізичних осіб – громадян 

України- копія паспорта громадянина України; 

2) для потенційних орендарів – іноземних громадян та осіб без 

громадянства – копія документа, що посвідчує особу; 

3) для потенційних орендарів – юридичних осіб: 

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців ТВ громадських формувань України – для 

юридичних осіб – резидентів; 

документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг 

із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), 

засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, 

перекладений українською мовою, - для юридичних осіб – 

нерезидентів; 

інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо  

особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається 

інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника 

і причина його відсутності; 

4) документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску та 

документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску на 

рахунок оператора електронного майданчика. 

Примітка* У заяві потенційний орендар зазначає такі 

відомості: 

- відому йому інформацію про потенційний об’єкт оренди, яка 

дозволяє його ідентифікувати; 

- бажаний розмір площі об’єкта в разі, якщо заява подається 

лише щодо частини об’єкта; 

- цільове призначення, за яким об’єкт оренди планується 

використовувати, згідно з Додатком 3 Порядку передачі майна 

в оренду; 

- бажаний строк оренди,а якщо об’єкт планується 



використовувати погодинно – бажаний графік використання 

об’єкта; 

- тип Переліку, до якого пропонується уключити об’єкт оренди; 

- обґрунтування доцільності включення майна до Переліку 

другого типу (без проведення аукціону),якщо заява подається 

щодо включення майна до такого Переліку; 

- контактні дані заявника (поштова адреса, номер телефону, 

адреса електронної пошти), а для юридичних осіб – також 

ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному 

реєстрі підприємств і організацій України. 

Без проведення аукціону: 

(потенційні орендарі, які мають право на отримання майна без 

проведення аукціону, визначені відповідно до положень статті 

15 Закону «Про оренду державного та комунального майна») 

До заяви додаються: 

1) для фізичних осіб: громадян України – копія довідки про 

присвоєння реєстраційного номера облікової картки 

платника податків, а а для осіб, які через свої релігійні або 

інші переконання відмовилися від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків 

та мають відмітку в паспорті – копія паспорта громадянина 

України (у випадку наявності паспорта громадянина 

України у формі картки, що містить безконтактний 

електронний носій, до заяви на оренду додається копія 

такого паспорта або копія довідки про присвоєння 

реєстраційного номера облікової картки платника податків 

за вибором особи); 

2) для іноземців та осіб без громадянства – копія документа, 

що посвідчує особу; 

3) для юридичний осіб – копія виписки із Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань; 

4) документи, передбачені додатком 1 Порядку передачі 

майна в оренду від 03 червня 2020 р.№ 483. 

*Примітка в заяві зазначаються такі відомості: бажаний строк 

оренди; надання згоди сплачувати орендну плату, розмір якої 

визначається відповідно до Методики розрахунку орендної 

плати; контактні дані потенційного орендаря. 

** Право на отримання в оренду комунального майна без 

проведення акціону на строк, що не  перевищує п’яти 

календарних днів протягом шести місяців мають потенційні 

орендарі для організації та проведення науково-практичних, 

культурних, мистецьких, громадських, суспільних та 

політичних заходів а також щодо майна, яке передається 

суб’єктам виборчого процесу з метою проведення публічних 

заходів (зборів, дебатів, дтскусій) підчас та на період виборчої 

кампанії 

4. Платність/ 

Безоплатність 

послуги 

Безоплатно. 

5.  Результат надання 

послуги 

Видача рішення або надання обгрунтованої відповіді. 

6. Строк надання послуги Строк, що не перевищує 30 календарних днів, а в разі неможливості 

прийняття зазначеного рішення у такий строк – на першому 

засіданні (слуханні) після закінчення цього строку. 

7. Порядок та спосіб 

подання документів, 

необхідних для 

отримання послуги 

У паперовій формі документи подаються заявником особисто або 

його уповноваженим представником (законним представником) 

або надсилаються поштою. 



8. Спосіб отримання 

відповіді (результату) 

Особисто або надсилається поштою на адресу, вказану заявником.  

9. Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної 

послуги 

1. Подання документів не в повному обсязі. 

2. Виявлення в поданих документах недостовірних відомостей. 

3. Невідповідність вимогам законів та прийнятих відповідно до 

них нормативно-правових актів.  

10. Акти місцевих органів 

виконавчої влади/ 

органів місцевого 

самоврядування 

Рішення Богородчанської селищної ради від 09.02.2021 року 

№ 339-5/2021 «Про утворення Управління «Центр надання 

адміністративних послуг» Богородчанської селищної ради» 

11. Акти законодавства, 

що регулюють 

порядок та умови  

надання послуги 

1. Закону України «Про оренду державного та коммунального 

майна» № 157-ІХ. 

2. Постанова Кабінету міністрів України «Деякі питання оренди 

державного та коммунального майна» від 03.06.2020р. № 483. 

3. Постанова Кабінету міністрів України «Про Методику 

розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її 

розподілу» від 04.10.1995р. № 786.  
 

 

 

 

Начальник юридичного відділу                                                                Володимир Стасів 

 

 

 


