
 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

ІНФОРМАЦІЙНА  КАРТА Шифр 

№ послуги 67 

Оренда комунального майна 

 

Введено в дію: розпорядженням № 20 від 12 лютого 2018 р. 

I. Документи, необхідні 

для отримання 

адміністративної 

послуги 

Звернення має містити такі дані: 

Для громадян Для суб`єктів підприємницької 

діяльності 

прізвище, ім`я, по-батькові найменування суб`єкта 

підприємницької діяльності 

адреса та телефон заявника адреса та телефон 

дані про об`єкт оренди 

(місцезнаходження, площа, мета 

використання) 

номер основного розрахункового 

рахунку, назву обслуговуючого 

банку, МФО банку 

 дані про об`єкт оренди 

(місцезнаходження, площа, мета 

використання) 

 код ЄДРПОУ 

До звернення додається 

Для громадян Для суб`єктів підприємницької 

діяльності 

копія документа, що посвідчує 

особу 

копія виписки з Єдиного 

державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань 

копія ідентифікаційного коду довідка-характеристика 

приміщення з інформацією про 

площу  та копія плану (в разі 

оренди окремо розташованого 

майна) чи поверхового плану 

приміщення (в разі розміщення 

об`єкта оренди в 

багатоквартирному будинку) 

копія правовстановлюючих 

документів на квартиру 

погодження не менше 51% 

власників квартир у під`їзді 

житлового будинку, де 

розташований об`єкт оренди, із 

обов`язковим погодженням 

власників суміжних квартир 

(якщо об`єкт оренди 

розташований у 

багатоквартирному будинку) 

довідка-характеристика 

приміщення з інформацією про 

площу та копія поверхового 

плану приміщення, яке 

знаходиться в багатоквартирному 

будинку 

 



погодження не менше 51% 

власників квартир у під`їзді 

житлового будинку, де 

розташований об`єкт оренди, із 

обов`язковим погодженням 

власників суміжних квартир 

 

копія документу, що передбачає 

пільги згідно законодавства (при 

наявності) 

 

копія свідоцтва про народження 

неповнолітніх (малолітніх) дітей 

(при наявності) 

 

 

ІІ. Порядок та спосіб 

подання документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної 

послуги 

Подання пакету документів на реєстрацію в ЦНАП 

IIІ. Платність 

/безоплатність послуги, 

розмір та порядок 

внесення плати 

(адміністративного 

збору) за платну 

адміністративну 

послугу:  

Безоплатно 

 

ІV. Умова або підстава 

для отримання 

адміністративної 

послуги 

Потреба в додатковому приміщенні 

V. Строк надання 

адміністративної 

послуги: 

Видача договору оренди – не пізніше 14 днів з дати прийняття рішення 

сесії про надання дозволу на оренду комунального майна 

VI. Результат надання 

адміністративної 

послуги 

Договір оренди комунального майна 

VII. Способи 

отримання відповіді 

(результату) 

Особисто заявником або за дорученням 

VIII. Порядок 

оскарження 

Подання скарги до органу або особі вищого рівня чи до суду. 

IХ. Акти 

законодавства, що 

регулюють порядок та 

умови надання 

адміністративної 

послуги: 
 

 

1.Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

2. Закон України “Про оренду державного та комунального майна” 

3. Рішення 62 сесії 6 скликання від 13.11.2014 р. «Про затвердження 

Положення про порядок передачі в оренду майна, відмінного від 

земельної ділянки, що належить територіальній громаді м. Українка» 

 



Х. Суб’єкт надання 

адміністративної 

послуги та/або центр 

надання 

адміністративних 

послуг 

Начальник відділу капітального будівництва, ЖКГ та комунальної 

власності 

(04572) 7-54-41 

Графік роботи: 

пн – чт  з 800 год до 1715 год              

пт         800 год до 1545 год             

Обідня перерва                      

1200 – 1300                         

сб., нд. - вихідні                        

Виконавчий комітет Української міської ради 

08720 м.Українка пл. Т.Шевченка,1 тел. 04472 21708 

e-mail: rada@ukrainka.org 

www.ukrainka.org 

 

 

http://www.ukrainka.org/

