
Відповідно до ч.9 ст. 6 Закону України «Про оренду державного та 
комунального майна», оприлюднюємо перелік об’єктів, щодо яких прийнято 
рішення про передачу в оренду. 

 

Перелік Першого типу 

№ 

з/п 

Назва об’єкта оренди Адреса об’єкта оренди 

1 Частина нежитлової будівлі, зазначеної в 
технічному паспорті приміщенням №21 площею 
2,4 м2 та приміщенням №22 площею 13,7 м2 

вул. Відродження, 15а, село 
Великий Ключів 

2 Приміщення кухні Ковалівського ліцею площею 
27,5 м2 

вул. Шахтарська, 19, 
с.Ковалівка 

3 Приміщення паливної Ковалівського ліцею 
площею 64,5 м2 

вул. Шахтарська, 19, 
с.Ковалівка 

4 Приміщення кухні Спаської гімназії площею 
22,6 м2 

вул. Шашкевича, 308Б, с. 
Спас 

5 Частина нежитлового приміщення №1, 
зазначеного в технічному паспорті «котельня», 
площею 68,3 м2 

вул. Коцюбинського, 1, село 
Ковалівка. 

6 Частина адмінбудинку сільської ради, зазначеної 
в технічному паспорті приміщенням №7 площею 
1м2 

вул. Довбуша, 1, село 
Нижній Вербіж 

7 Частина адмінбудинку сільської ради, зазначеної 
в технічному паспорті приміщенням №8 площею 
20,3м2, приміщенням №9 площею 1,8 м2, 
приміщенням №11 площею 11,4м2 

вул. Довбуша, 1, село 
Нижній Вербіж 

8 Частина адмінбудинку сільської ради, зазначеної 
в технічному паспорті приміщенням №15 
площею 15,4м2 

вул. Довбуша, 1, село 
Нижній Вербіж 

9 Частина нежитлового приміщення 
Велиключівського ліцею, зазначених в 
технічному паспорті під №6 (кладова) площею 
6,7 м кв. та №9 (кухня) площею 20,7 м.кв. 

вул. Відродження, 3, с. 
Великий Ключів 

10 Частина нежитлової будівлі, зазначеної в 
технічному паспорті приміщенням №20 площею 
24,6 м2 

вул. Відродження, 15а, село 
Великий Ключів 

11 Частина громадського будинку з господарськими 
будівлями та спорудами (народний дім), 
зазначеної в технічному паспорті під № 9 
(склад), площею 140,8 м.кв. 

вул. Грушевського, 10, с. 
Ковалівка 

12 Частини адмінбудівлі старости, зазначену у 
технічному паспорті приміщенням №6 – кладова, 
площею 19,7 м2 

с.Ковалівка, вул. 
Грушевського 2 

13 Частина нежитлової будівлі, зазначеної в 
технічному паспорті приміщенням №12 площею 
12,1 м2 

 

 

вул. Відродження, 15а, село 
Великий Ключів 
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Частина громадського будинку з господарськими 
будівлями та спорудами, зазначена в технічному 
паспорті під №21 (приміщення) площею 16,7 м 
кв. 

вул. Шахтарська, 12а, село 
Ковалівка 

15 Частина даху будівлі, площею 6 кв.м. вул. Відродження,15а, с. 
Великий Ключів, 
Коломийський р-н., Івано-

Франківська обл. 
16 Частина громадського будинку з господарськими 

будівлями та спорудами, що становить 53/100 
комунальної власності загальною площею 758,3 

м кв., приміщення будинку господарського типу 
літ. «Б» № 6,7,8 площею 48,8 м.кв., паливну 
площею 31.4 м.кв. 

вул. Шахтарська, 12а, с. 
Ковалівка,  Коломийський р-

н., Івано-Франківська обл. 

17 Частина громадського будинку з господарськими 
будівлями та спорудами, площею 201,9 м кв., 
(приміщення будинку господарського типу літ. 
«А» , зазначені у технічному паспорті під №14-

20, 22, 23) 

вул. Шахтарська, 12а, с. 
Ковалівка,  Коломийський р-

н., Івано-Франківська обл. 


