
ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету 

Васильківської селищної ради 

від 01.10.2019 року № 81 

 

____________ С.ПАВЛІЧЕНКО 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА № 06-32 

адміністративної послуги 
 

ПРИВАТИЗАЦІЯ КОМУНАЛЬНОГО 

МАЙНА ШЛЯХОМ ВИКУПУ  

 ( для орендованого майна) 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

Васильківського району 

Дніпропетровської області 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 

 

 

 

1. 

 

 

Місцезнаходження суб’єкта 

надання адміністративної 

послуги 

Центр надання адміністративних послуг Виконавчого 

комітету Васильківської селищної ради 

Васильківського району Дніпропетровської області: 

52600, Дніпропетровська область Васильківський 

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

 

Відділені робочі місця: 
1) 52610, Дніпропетровської обл., Васильківського р-н, 

сВеликоолександрівка, вул. Центральна, 32; 

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

Письменне, вул. Гагаріна, 11. 

 

Виконавчий комітет Васильківської селищної ради 

Васильківського району Дніпропетровської області: 
52600, Дніпропетровська область Васильківський район,  

смтВасильківка, вулиця Першотравнева, 140 

 

 

 

2. 

 

 

Інформація щодо режиму 

роботи суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Центр надання адміністративних послуг Виконавчого 

комітету Васильківської селищної ради 

Васильківського району Дніпропетровської області: 
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 

 

Відділені робочі місця: 
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  
Виконавчий комітет Васильківської селищної ради 

Васильківського району Дніпропетровської області 

 

 

 

3. 

 

 

Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної пошти та 

Центр надання адміністративних послуг Виконавчого 

комітету Васильківської селищної ради 

Васильківського району Дніпропетровської області: 

тел. (096) 056088016, (066) 8523494 



веб-сайт суб’єкта надання 

адміністративної послуги  
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 

п. п.30 п. 1 ст.26, ст. 60 Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  «Про приватизацію 

державного і комунального майна» № 2269-УІІ від 

18.01.2018 року,    «Про звернення громадян». 

5. 
Акти Кабінету Міністрів 

України 

 

6. 
Акти центральних органів 

виконавчої влади  

7. 

Акти місцевих органів 

виконавчої влади/органів 

місцевого самоврядування 

Рішення селищної ради «Про затвердження Положення 

про порядок відчуження майна, що належить до 

комунальної власності Васильківської селищної 

територіальної громади», Положення  про Порядок 

приватизації  комунального майна , що перебуває у 

власності Васильківської селищної ради, затверджений 

рішенням сесії селищної ради № 905-27/УІІ від 20.03.2019 

року, Положення про орган приватизації об»єктів  малої 

приватизації, що належать до комунальної власності 

Васильківської селищної ради, затверджене рішенням сесії 

№ 903-27/УІІ від 20.03.2019 року. 

Умови отримання адміністративної послуги                                          

8. 
Підстава для одержання 

адміністративної послуги  

9. 

Вичерпний перелік 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги, а також вимоги до 

них 

для фізичних осіб  

1. Заява про надання дозволу на приватизацію майна 

шляхом викупу.  

2. Копія паспорта та ідентифікаційного коду заявника 

3.  Довідка про відсутність заборгованості за оренду 

майна або документи, що підтверджують своєчасність 

оплати орендної плати. 

4. Копія письмової згоди орендодавця на здійснення 

невід»ємнихполіпшень  орендованого комунального 

майна. 

5. Документи, що підтверджують те, що орендар здійснив 

невід»ємніполіпшення орендованого комунального майна 

в розмірі не меншому ніж  25 %  ринкової вартості майна, 

яка визначена  суб»єктом оціночної діяльності при 

передачі майна в оренду                   ( висновки 

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


будівельних експертиз та інше) . 

6. Копія договору оренди, чинного на дату  звернення  

 

для юридичних осіб: 

1. Заява про надання дозволу  на приватизацію майна 

шляхом  викупу. 

2. Документ, що посвідчує особу  керівника та його 

повноваження представляти інтереси юридичної особи. 

3. Засвідчені копії установчих документів що 

підтверджують право юридичної особи бути покупцем. 

4. Довідка про відсутність заборгованості за оренду майна 

або документи, що підтверджують своєчасність оплати 

орендної плати. 

5. Копія письмової згоди орендодавця на здійснення 

невід»ємнихполіпшень  орендованого комунального 

майна. 

6. Документи, що підтверджують те, що орендар здійснив 

невід»ємні поліпшення орендованого комунального 

майна  в розмірі не меншому ніж  25 %  ринкової вартості 

майна, яка визначена  суб»єктом оціночної діяльності при 

передачі майна в оренду                   ( висновки 

будівельних експертиз та інше) . 

7. Копія договору оренди. 

10. 

Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

Подання повного пакету документів 

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 

Подання неповного пакету документів. 

Виявлення в документах недостовірних відомостей. 



послуги Невідповідність поданих документів вимогам чинного 

законодавства. 

14. 
Результат надання 

адміністративної послуги 

Рішення чергової сесії  селищної ради «Про надання 

дозволу на  приватизацію майна шляхом викупу» 

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  

       Прохаю    Вас    надати  дозвіл на приватизацію майна шляхом викупу  

об’єкту нерухомого майна, що перебуває у  комунальній власності 

Васильківської селищної ради,  а  саме 

_____________________________________, загальною площею  ______м.кв., 

(нежитлова будівля, приміщення, споруда,  інше) 

 що розташоване за адресою ________________________________________,   

орендується мною,    згідно  договору  оренди № _____ від _____________. 

     Повідомляю, що на день звернення відсутня заборгованість з орендної 

плати та додаю документи,  що підтверджують своєчасність оплати орендної 

плати. 

Також повідомляю, що  здійснив невід’ємні поліпшення орендованого 

комунального майна ( в межах трирічного  строку  з дати визначення вартості 

майна),   в  розмірі не меншому   25 %  ринкової вартості майна, яка 

визначена  суб’єктом оціночної діяльності при передачі майна в оренду  та 

додаю   висновки будівельних експертиз та інше . 

До заяви додаю : 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

____________________                                                             _________________ 



           ( дата )                                                                                        (підпис) 


