
 

У К Р А Ї Н А 

Рівненська область 

Дубровицька міська рада 
(восьме скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 25 лютого 2021 року                                                                             № 128 

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 

04 вересня 2020 року №1011 «Про 

затвердження Переліків першого та другого 

типу об’єктів комунального майна 

Дубровицької міської ради для передачі майна 

в оренду на аукціоні та без проведення 

аукціону» 

 

Розглянувши звернення начальника Відділу освіти, культури, туризму, 

молоді та спорту Дубровицької міської ради від 12.02.2021 №182/01-21/21, 

директора Дубровицького навчально-виховного комплексу «Ліцей-школа» 

Дубровицької міської ради від 12.02.2021 №01-40/59, директора комунального 

некомерційного підприємства «Дубровицька міська лікарня» Дубровицької 

міської ради № 243/01-16/21 від 12.02.2021, відповідно до Закону України 

«Про оренду державного та комунального майна», постанови Кабінету 

Міністрів України № 483 від 03.06.2020 «Про деякі питання оренди 

державного та комунального майна», пункту 31 статті 26, пункту 5 статті 

60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни в рішення міської ради  від 04 вересня 2020 року №1011 

«Про затвердження Переліків першого та другого типу об’єктів комунального 

майна Дубровицької міської ради для передачі майна в оренду на аукціоні та 

без проведення аукціону» шляхом доповнення: 

 1.1. Переліку першого типу об’єктів комунального майна Дубровицької 

міської ради для передачі майна в оренду на аукціоні (Додаток 1). 

1.2. Переліку другого типу об’єктів комунального майна Дубровицької 

міської ради для передачі майна в оренду без проведення аукціону               

(Додаток 2). 

2. У п.п. 2.1. рішення міської ради  від 04 вересня 2020 року №1011 «Про 

затвердження Переліків першого та другого типу об’єктів комунального майна 

Дубровицької міської ради для передачі майна в оренду на аукціоні та без 

проведення аукціону» слово «міста» замінити словами «Дубровицької міської 

ради». 



3. Контроль за виконанням даного рішення доручити заступнику 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Юрій 

ЯРЕМЕНКО).     

 

 

 

Міський голова                                                               Богдан МИКУЛЬСЬКИЙ 
 



ДОДАТОК 1 

до рішення Дубровицької міської ради 

  від 25.02.2021№ 128 

 

Перелік першого типу 

об’єктів комунального майна Дубровицької міської ради для передачі майна в оренду на аукціоні 
 

Орендодавець (балансоутримувач) –Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької міської 

ради       

№з/п Назва об’єкту Адреса Площа 

приміщення,  

кв. м 

Цільове призначення 

використання 

приміщення 

Примітка 

1 Частина приміщення м.Дубровиця, 

вул.Миру, 1. 

 

16,8 Для реалізації 

непродовольчих 

товарів 

Перебуває в 

оренді до 10 

березня 2021 

року 

2  Частина приміщення  м.Дубровиця, 

вул.Миру, 1. 

 

47,6 Для реалізації 

непродовольчих 

товарів 

Перебуває в 

оренді до            

10 жовтня 2021 

року 

3 Частина приміщення м.Дубровиця, 

вул.Миру, 1. 

 

2,5 Для розміщення 

електронного 

банківського 

терміналу 

Перебуває в 

оренді до            

22 лютого 2022 

року 

4 Частина приміщення м.Дубровиця, 

вул.Миру, 1. 

 

9.8 Для розміщення 

офісного приміщення 

Перебуває в 

оренді до            

30 жовтня 2021 

року 



5 Частина приміщення м.Дубровиця, 

вул.Миру, 1. 

 

8,1 Для розміщення 

торгівельного об’єкту 

Перебуває в 

оренді до            

28 лютого 2021 

року 

6 Частина приміщення м.Дубровиця, 

вул.Макарівська, 2. 

 

29,0 Для реалізації 

непродовольчих 

товарів 

Перебуває в 

оренді до            

01 квітня 2021 

року 

7 Частина приміщення м.Дубровиця, 

вул.Миру, 1. 

 

14,0 Для реалізації 

непродовольчих 

товарів 

Перебуває в 

оренді до            

31 липня 2021 

року 

8 Частина приміщення м.Дубровиця, 

вул.Миру,1. 

 

29,8 Комерційне 

використання 

Вільне             

9 Частина приміщення с.Колки, 

вул.Шевченка,3. 

 

14,4 Для розміщення 

торгівельного об’єкту 

Перебуває в 

оренді до            

13 серпня 2021 

року 

10 Частина приміщення с.Літвиця, 

вул.Грушевського,1А 

 

25,0 Для здійснення 

роздрібної торгівлі 

Перебуває в 

оренді до            

26 квітня 2021 

року 

11 Частина приміщення с.Залужжя, 

вул.Центральна,77 

31,5 Для розміщення 

аптеки 

Перебуває в 

оренді 13 липня 

2021 року 

12 Частина приміщення с.Залужжя 

вул.Центральна,77 

34,8 Для здійснення 

роздрібної торгівлі 

Перебуває в 

оренді до 31 

грудня 2021 

року 



13 Частина приміщення м.Дубровиця, 

вул.Миру,1 

9,9 Комерційне 

використання 

вільне 

14 Частина приміщення м.Дубровиця, 

вул.1000 ліття 

Дубровиці,3 

17,00 Для здійснення 

роздрібної торгівлі 

вільне 

15 Частина приміщення м.Дубровиця, вул. 

Грушевського, 36 

6,00 Для розміщення 

торгівельного об`єкту 

До моменту 

укладання 

додаткової  

угоди на 

продовження 

строку дії 

договору №13 

від 11.05.2017 

через ЕТС 

16 Нерухоме майно 

 

 

с. Озерськ, 

вул.Центральна, 57 

28 м-висота 

Ø= 430мм 

Для розміщення 

телекомунікаційного 

обладнання 

вільне 

 

Орендодавець (балансоутримувач) – Дубровицький навчально-виховний комплекс «Ліцей-школа» Дубровицької 

міської ради       

 

№з/п Назва об’єкту Адреса Площа 

приміщення,  

кв. м 

Цільове призначення 

використання 

приміщення 

Примітка 

1 Частина приміщення м.Дубровиця, 

вул.Макарівська, 11 

 

 

12 для організації 

роботи шкільного 

буфету 

Перебуває в 

оренді до 31 

грудня 2021 

року 

 



Орендодавець (балансоутримувач) – виконавчий комітет Дубровицької міської ради   

      

№з/п Назва об’єкту Адреса Площа 

приміщення,  

кв. м 

Цільове 

призначення 

використання 

приміщення 

Примітка 

1 Частина адміністративної 

будівлі 

с.Берестя, 

вул.Шевченка,87 

32,6 Для комерційного 

використання 

Перебуває в 

оренді до 

01.07.2021 року 

 

2 

Нежитлове приміщення с.Ясинець, 

вул.Садова,100а 

183,9 Для комерційного 

використання 

Перебуває в 

оренді до 

01.09.2023 

3 Частина нежитлового 

приміщення 

с.Сварицевичі, 

вул.Шевченка,30 

39,2 Для комерційного 

використання 

Перебуває в 

оренді до 

 14.09.2038 

4 Частина нежитлового 

приміщення 

с.Сварицевичі, 

вул.Шевченка,30 

20,5 Для комерційного 

використання 

Вільне 

приміщення 

5 Частина нежитлового 

приміщення 

с.Залужжя, 

вул.Центральна,78 

21,6 Для комерційного 

використання 

Перебуває в 

оренді до 

31.12.2021 

6 Частина нежитлового 

приміщення 

с.Бережниця, 

вул.Центральна,10 

17,2 Для комерційного 

використання 

Перебуває в 

оренді 

до 03.03.2021 

7 Частина нежитлового 

приміщення 

с.Бережниця, 

вул.Центральна,10 

11,4 Для комерційного 

використання 

Вільне 

приміщення 

8 Частина нежитлового 

приміщення 

с.Бережниця, 

вул.Центральна,10 

17,9 Для комерційного 

використання 

Вільне 

приміщення 



9 Частина нежитлового 

приміщення 

с.Бережниця, 

вул.Центральна,10 

40,6 Для комерційного 

використання 

Вільне 

приміщення 

 

Орендодавець (балансоутримувач) - некомерційне підприємство «Дубровицька міська лікарня» Дубровицької 

міської ради 

 

№з/

п 

Назва об’єкту Адреса Площа 

приміщення  

кв. м 

Цільове 

призначення 

використання 

приміщення 

Примітка 

1 Частина приміщення м.Дубровиця, 

вул.Воробинська, 

180 

18,0 Комерційне 

використання 

Перебуває в 

оренді до 

03.03.2021 року 

2 Частина приміщення м.Дубровиця, 

вул.Воробинська, 

180 

4,5 Комерційне 

використання 

Перебуває в 

оренді до 

28.10.2021 року 

3 Частина приміщення м.Дубровиця, 

вул.Воробинська, 

180 

20,2 Комерційне 

використання 

Перебуває в 

оренді до 

15.04.2022 року 

4 Частина приміщення м.Дубровиця, 

вул.Воробинська, 

180 

14,8 Комерційне 

використання 

Перебуває в 

оренді до 

30.06.2022 року 

5 Частина приміщення м.Дубровиця, 

вул.Воробинська, 

180 

1,0 Комерційне 

використання 

Перебуває в 

оренді до 

15.06.2022 року 

6 Частина приміщення м.Дубровиця, 

вул.Воробинська, 

180 

2,0 Комерційне 

використання 

Перебуває в 

оренді до 

03.11.2022 року 



7 Частина приміщення м.Дубровиця, 

вул.Воробинська, 

180 

1,0 Комерційне 

використання 

Перебуває в 

оренді до 

15.04.2022 року 

8 Частина приміщення м.Дубровиця, 

вул.Воробинська, 

180 

33,25 Комерційне 

використання 

Перебуває в 

оренді до 

01.10.2021 року 

9 Частина приміщення м.Дубровиця, 

вул.Воробинська, 

180 

1,0 Комерційне 

використання 

Перебуває в 

оренді до 

10.08.2022 року 

10 Частина приміщення м.Дубровиця, 

вул.Воробинська, 

180 

6,8 Комерційне 

використання 

Перебуває в 

оренді до 

02.07.2022 року 

11 Частина приміщення м.Дубровиця, 

вул.Воробинська, 

180 

16,7 Комерційне 

використання 

Перебуває в 

оренді до 

11.10.2022 року 
 

 

 

 

Секретар ради                                                                                                                                                Микола ГОДУНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК 2 

до рішення Дубровицької міської ради 

                                            від 25.02.2021 № 25 

 

Перелік другого типу 

об’єктів комунального майна Дубровицької міської ради для передачі майна в оренду без проведення аукціону  
 

Орендодавець (балансоутримувач) – Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької міської 

ради         

№з/п Назва об’єкту Адреса Площа 

приміщення,  

кв. м 

Цільове 

призначення 

використання 

приміщення 

Примітка 

1 Частина приміщення с.Бережки, 

вул.М.Коєти, 64/1. 

 

118,0 Для розміщення 

автоматичної 

телефонної станції 

Перебуває в 

оренді до 01 

листопада 2021 

року         

2  Частина приміщення с.Берестя, 

вул.Перемоги, 4. 

 

113,6 Для розміщення 

автоматичної 

телефонної станції 

Перебуває в 

оренді до            

31 грудня 2021 

року 

3 Частина приміщення с.Соломіївка, 

вул.Центральна,46 

39,00 Офісне приміщення 

бюджетної 

установи 

(Укрпошта) 

Перебуває в 

оренді до  31 

грудня 2023 року           

4 Частина приміщення с.Берестя, 

вул.Шкільна,4А. 

 

163,5 Для харчування 

дітей, потерпілих 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи 

Перебуває в 

оренді до 01 

березня 2021 року 



5 Частина приміщення с.Бережниця, 

вул.Шкільна,44. 

 

41,00 Для харчування 

дітей, потерпілих 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи 

Перебуває в 

оренді до 01 

березня 2021 року 

6 Частина приміщення с.Бережки, 

вул.Шкільна,23. 

 

92,9 Для харчування 

дітей, потерпілих 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи 

Перебуває в 

оренді до 01 

березня 2021 року 

7 Частина приміщення с.Велюнь, 

вул.Шкільна,4. 

 

114,00 Для харчування 

дітей, потерпілих 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи 

Перебуває в 

оренді до 01 

березня 2021 року 

8 Частина приміщення с.Великі Озера,  

вул. Березова,4. 

 

105,8 Для харчування 

дітей, потерпілих 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи 

Перебуває в 

оренді до 01 

березня 2021 року 

9 Частина приміщення м.Дубровиця, 

вул.Воробинська, 

116. 

 

81,2 Для харчування 

дітей, потерпілих 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи 

Перебуває в 

оренді до 01 

березня 2021 року 

10 Частина приміщення м.Дубровиця, 

вул.Грушевського,6. 

 

79,6 Для харчування 

дітей, потерпілих 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи 

Перебуває в 

оренді до 01 

березня 2021 року 



11 Частина приміщення с.Залужжя, 

вул.Центральна,75. 

 

89,00 Для харчування 

дітей, потерпілих 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи 

Перебуває в 

оренді до 01 

березня 2021 року 

12 Частина приміщення с.Заслуччя, 

вул.Велика Гряда,1. 

 

126,2 Для харчування 

дітей, потерпілих 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи 

Перебуває в 

оренді до 01 

березня 2021 року 

13 Частина приміщення с.Колки, 

вул.Центральна,24. 

 

121,1 Для харчування 

дітей, потерпілих 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи 

Перебуває в 

оренді до 01 

березня 2021 року 

14 Частина приміщення с.Кривиця, 

вул.Шкільна,9. 

 

111,7 Для харчування 

дітей, потерпілих 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи 

Перебуває в 

оренді до 01 

березня 2021 року 

15 Частина приміщення с.Лютинськ, 

вул.Центральна,51. 

 

82,00 Для харчування 

дітей, потерпілих 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи 

Перебуває в 

оренді до 01 

березня 2021 року 

16 Частина приміщення с.Мочулище, 

вул.Шкільна,5. 

 

40,8 Для харчування 

дітей, потерпілих 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи 

Перебуває в 

оренді до 01 

березня 2021 року 



17 Частина приміщення с.Нивецьк, 

вул.Шкільна,11. 

 

27,00 Для харчування 

дітей, потерпілих 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи 

Перебуває в 

оренді до 01 

березня 2021 року 

18 Частина приміщення с.Осова, 

вул.Л.Українки,26. 

 

95,5 Для харчування 

дітей, потерпілих 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи 

Перебуває в 

оренді до 01 

березня 2021 року 

19 Частина приміщення с.Орв’яниця, 

 вул. Алея Героїв,1. 

 

92,7 Для харчування 

дітей, потерпілих 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи 

Перебуває в 

оренді до 01 

березня 2021 року 

20 Частина приміщення с.Підлісне, 

вул.Володимирець-

ка,88. 

 

15,3 Для харчування 

дітей, потерпілих 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи 

Перебуває в 

оренді до 01 

березня 2021 року 

21 Частина приміщення с.Селець, 

вул.Шевченка,11. 

 

82,8 Для харчування 

дітей, потерпілих 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи 

Перебуває в 

оренді до 01 

березня 2021 року 

22 Частина приміщення с.Сварицевичі, 

вул.Шкільна,1. 

 

97,6 Для харчування 

дітей, потерпілих 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи 

Перебуває в 

оренді до 01 

березня 2021 року 



23 Частина приміщення с.Зелень, 

вул.Центральна,19. 

 

53,8 Для харчування 

дітей, потерпілих 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи 

Перебуває в 

оренді до 01 

березня 2021 року 

24 Частина приміщення с.Лісове, 

вул.Кузнецова,40. 

 

47,2 Для харчування 

дітей, потерпілих 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи 

Перебуває в 

оренді до 01 

березня 2021 року 

25 Частина приміщення с.Озерськ, 

вул.Центральна, 57. 

 

71,1 Для харчування 

дітей, потерпілих 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи 

Перебуває в 

оренді до 01 

березня 2021 року 

26 Частина приміщення с.Трипутня, 

вул.Шевченка, 8-А. 

 

40,2 Для харчування 

дітей, потерпілих 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи 

Перебуває в 

оренді до 01 

березня 2021 року 

27 Частина приміщення с.Крупове, 

вул.Шкільна, 18. 

 

145,6 Для харчування 

дітей, потерпілих 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи 

Перебуває в 

оренді до 01 

березня 2021 року 

28 Частина приміщення м.Дубровиця,  

вул.Миру,1 

20,00 Для розміщення 

громадської 

приймальні  

Період виконання 

повноважень 

депутата 



29 Частина приміщення с.Кураш, 

вул.Шевченка,27 

38,5 Для розміщення 

фельдшерсько-

акушерського 

пункту 

Перебуває в 

оренді до 02 

червня 2022 року 

 

 

Орендодавець (балансоутримувач) – Дубровицький навчально-виховний комплекс «Ліцей-школа» Дубровицької 

міської ради       

 

№з/п Назва об’єкту Адреса Площа 

приміщення,  

кв. м 

Цільове 

призначення 

використання 

приміщення 

Примітка 

1 Частина приміщення м.Дубровиця,  

вул. Макарівська, 11 

 

221,7 Для організації 

харчування дітей, 

потерпілих 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи 

Перебуває в 

оренді до                 

31 березня              

2021 рок 

 

Орендодавець (балансоутримувач) – виконавчий комітет Дубровицької міської ради   

      

№з/п Назва об’єкту Адреса Площа 

приміщення,  

кв. м 

Цільове 

призначення 

використання 

приміщення 

Примітка 

1 Частина будівлі с.Берестя, 

вул.Шевченка,87 

53,7 Для надання 

соціально 

важливих послуг 

Перебуває в 

оренді до 

01.07.2021 року 



населенню ПАТ 

«Укрпошта» 

2 Частина нежитлової будівлі с.Селець,                  

вул. Шевченка,2а 

53,6 Для надання 

соціально 

важливих послуг 

населенню ПАТ 

«Укрпошта» 

Перебуває в 

оренді до 

08.11.2023 року 

3 Частина нежитлової будівлі с.Селець,                  

вул. Шевченка,2а 

84 Для надання 

соціально 

важливих послуг 

населенню ПАТ 

«Укртелеком» 

Перебуває в 

оренді до 

20.10.2021 року 

4 Нежитлове приміщення с.Сварицевичі, 

провулок Миру,6 

34 Для надання 

соціально 

важливих послуг 

населенню ПАТ 

«Укрпошта» 

Перебуває в 

оренді до 

14.10.2021 року 

5 Частина будівлі с.Колки,  

вул. Шкільна,4 

33 Для надання 

соціально 

важливих послуг 

населенню ПАТ 

«Укртелеком» 

Перебуває в 

оренді по 

31.12.2022 року 

6 Частина будівлі с.Колки,  

вул. Шкільна,4 

29 Для надання 

соціально 

важливих послуг 

населенню ПАТ 

«Укрпошта» 

Перебуває в 

оренді по 

01.08.2021 року 



7 Частина будівлі с.Залужжя,  

вул. Шкільна,78 

29,19 Для надання 

соціально 

важливих послуг 

населенню ПАТ 

«Укрпошта» 

Перебуває в 

оренді по 

01.04.2021 року 

8 Частина будівлі с.Нивецьк,             

 вул. Шкільна,15 

42 Для надання 

соціально 

важливих послуг 

населенню ПАТ 

«Укрпошта» 

Перебуває в 

оренді по 

01.01.2022 року 

9 Частина будівлі с.Бережниця,  

вул. Центральна,10 

40 Для надання 

соціально 

важливих послуг 

населенню ПАТ 

«Укрпошта» 

Перебуває в 

оренді по 

28.02.2022 року 

 

Орендодавець (балансоутримувач) - некомерційне підприємство «Дубровицька міська лікарня» Дубровицької 

міської ради 

№з/п Назва об’єкту Адреса Площа 

приміщення  

кв. м 

Цільове 

призначення 

використання 

приміщення 

Примітка 

1 Частина приміщення м.Дубровиця, 

вул.Воробинська, 

180 

309,0 Розміщення 

комунального 

некомерційного 

підприємства 

«Дубровицький 

центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги» 

Перебуває в оренді 

до 31.12.2021 року 



Дубровицької 

міської ради 

 

 

Секретар ради                                                                                                                                                 Микола ГОДУНКО        


