
ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету 

Васильківської селищної ради 

від 01.10.2019 року № 81 

 

____________ С.ПАВЛІЧЕНКО 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА № 06-30 

адміністративної послуги 
 

НАДАННЯ В ОРЕНДУ МАЙНА 

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇРАДИ 

Васильківського району 

Дніпропетровської області 

Інформація про суб’єктанаданняадміністративноїпослуги 

 

 

 

1. 

 

 

Місцезнаходженнясуб’єктан

аданняадміністративноїпосл

уги 

Центр наданняадміністративних послуг 

Виконавчогокомітету Васильківськоїселищної ради 

Васильківського району Дніпропетровськоїобласті: 

52600, Дніпропетровська область Васильківський 

район район, смтВасильківка, вул. Соборна, 27-Б 

 

Відділеніробочімісця: 
1) 52610, Дніпропетровської обл., Васильківського р-н, 

сВеликоолександрівка, вул. Центральна, 32; 

2) 52630, Дніпропетровської обл., Васильківського р-н, 

смтПисьменне, вул. Гагаріна, 11. 

 

ВиконавчийкомітетВасильківськоїселищної ради 

Васильківського району Дніпропетровськоїобласті: 
52600, Дніпропетровська область Васильківський район,  

смтВасильківка, вулицяПершотравнева, 140 

 

 

 

2. 

 

 

Інформаціящодо режиму 

роботисуб’єктанаданняадмі

ністративноїпослуги 

Центр надання адміністративнихпослуг Виконавчого 

комітету Васильківськоїселищної ради 

Васильківського району Дніпропетровськоїобласті: 
понеділок,  вівторок, четвер, з 8.00 до 17.00 

середа з 8.00 до 20.00 

п’ятниця з 8.00 до 16.00 

без перерви 

субота, неділя - вихідні 

 

Відділеніробочімісця: 
понеділок, вівторок, середа, четвер,  з 8.00 до 17.00 

п’ятниця з 8.00 до 16.00 

перерва з 12.00 до 13.00 

субота, неділя - вихідні  

ВиконавчийкомітетВасильківськоїселищної ради 

Васильківського району Дніпропетровськоїобласті 

 

 

 

 

 

Телефон/факс (довідки), 

Центр надання адміністративних послуг Виконавчого 

комітету Васильківської селищної ради 

Васильківського району Дніпропетровської області: 
тел. (096) 056088016, (066) 8523494 



3. адреса електронноїпошти та 

веб-сайт 

суб’єктанаданняадміністрат

ивноїпослуги  

e-mail:adminvasilkovka@ukr.net,  

 

Виконавчий комітет Васильківської селищної ради 

Васильківського району Дніпропетровської області: 
тел. (05639) 2-23-25, (05639) 95348 

e-mail: info@vasilkivska.otg.dp.gov.ua 

веб-сайт: vasilkivska-otg.vasilk-rn.dp.gov.ua 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України 

ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  Закон України «Про оренду державного та  

комунального майна» від 10.04.1992 р. № 2269-XII (зі 

змінами), «Про звернення громадян» . 

5. 
Акти Кабінету Міністрів 

України 

Постанова КМУ  від 4 жовтня 1995 р. № 786 « Про 

Методику розрахунку орендної плати за державне 

майно та пропорції її розподілу" 

6. 
Акти центральних органів 

виконавчої влади  

7. 

Акти місцевих органів 

виконавчої влади/органів 

місцевого самоврядування 

Рішення  сесії  № 798-25/УІІ  від 25.12.2018 року «Про  

Внесення змін до Положення  про порядок передачі в 

оренду  майна, що належить   до комунальної власності  

територіальної громади Васильківської селищної 

ради», рішення сесії № 102-2/УІІ від 31.01.2017 року « 

Про затвердження Методики розрахунку  та порядок 

використання  плати за оренду майна, що належить до 

комунальної власності  територіальної громади та 

пропорції її розподілу». 

Умови отримання адміністративної послуги                                          

8. 
Підстава для одержання 

адміністративної послуги  

9. 

Вичерпний перелік 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги, а також вимоги до 

них 

1. Заява із зазначенням мети використання об'єкта оренди 

та терміну  оренди. 

2. Копія паспорта, ідентифікаційного  коду - для фізичної 

особи. 

3. Для юридичної особи - правовстановлюючі  документи  

та виписка  з єдиного  державного реєстру юридичних 

осіб , фізичних осіб та громадських формувань. 

4. Для фізичних осіб - Виписка  з єдиного  державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських 

формувань. 

 

10. 

Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

Подання повного пакету документів 

mailto:adminvasilkovka@ukr.net
mailto:info@vasilkivska.otg.dp.gov.ua


11. 

Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

Безоплатно 

 
У разі платності: 

11.1 

Нормативно-правові акти, 

на підставі яких стягується 

плата 
 

11.2 

Розмір та порядок внесення 

плати (адміністративного 

збору) за платну 

адміністративну послугу 

 

11.3. 
Розрахунковий рахунок для 

внесення плати  

12. 
Строк надання 

адміністративної послуги 

Протягом 10 днів після розгляду питання на засіданні 

сесії   селищної  ради  

13. 

Перелік підстав для відмови 

у наданні адміністративної 

послуги 

Поданнянеповного пакету документів. 

Виявлення в документах недостовірнихвідомостей. 

Невідповідністьподанихдокументіввимогамчинногоз

аконодавства. 

14. 
Результат надання 

адміністративної послуги 

Рішення селищної ради «Про надання в оренду майна 

комунальної власності» 

15. 
Способи отримання 

відповіді (результату) 
Особисто заявнику 

16. Примітка 
 

 

 

 

 

Голові  Васильківської  селищної ради 

 Павліченко С.В. 

_______________________________ 

                                                                   (П.І.П.) 

жительки ( ля)  __________________, 
                                                                               (назва населеного пункту за реєстрацією ) 

                                                                   вул. __________________________, 
                                                                                 (назва вулиці, номер будинку)  

                                                                     тел. _______________________ 

 

 

 

ЗАЯВА 



 ( первинне звернення ) 

       Прохаю    Вас    надати  в  оренду   об»єкт нерухомого майна, що 

перебуває у власності Васильківської селищної ради,  а  саме 

_______________________________________________, загальною площею  

___________ м.кв., що розташоване за адресою 

_______________________________________________________ для 

_____________________________________________________________. 

    Приміщення  прохаю  надати  в  оренду  на  _________________. 

     Зобов»язуюсь  відшкодовувати витрати на утримання будівлі 

(приміщення)  та інші платежі  або самостійно укласти договори  на 

комунальне обслуговування об»єкта оренди.  

 

 

До заяви додаю : 

____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
____________________                                                             _________________ 
           ( дата )                                                                                       ( підпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голові  Васильківської  селищної  ради  

 Павліченко  С.В.  

                                                                  ______________________________ 

________________________________   

________________________________ 

                                              жителя  _________________________ 

________________________________ 

                                   тел.  ____________________________ 

 

 



ЗАЯВА  

 ( після проведення конкурсу) 

       Прохаю    Вас    надати  в  оренду   об»єкт нерухомого майна, що 

перебуває у власності Васильківської селищної ради,  а  саме 

_______________________________________________, загальною площею  

___________ м.кв., що розташоване за адресою 

_______________________________________________________ для 

_____________________________________________________________. 

    Приміщення  прохаю  надати  в  оренду  на  _________________. 

   Орендну плату пропоную в розмірі _____________ щомісяця.  

     Зобов»язуюсь  відшкодовувати витрати на утримання приміщення та інші 

платежі  або самостійно укласти договори  на комунальне обслуговування 

об»єкта оренди.  

 

До заяви додаю : 

____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
____________________                                                             _________________ 
           ( дата )                                                                                       ( підпис) 

 

 

 

 
 

 


