
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про затвердження вартості 

індивідуально визначеного майна 

комунальної власності територіальної 

громади міста 

25 січня 2018 року Старокостянтинів   № 37 

 

 

Розглянувши звіти про оцінку індивідуально визначеного майна від               

09 січня 2018 року № 01-18, від 09 січня 2018 року № 02-18, від 14 листопада 

2017 року № 42-17, від 20 грудня 2017 року без номера (по приміщенню 

загальною площею 47,6 кв.м, розташованому в будівлі Старокостянтинівської 

ЗОШ №1), які виконані суб’єктом оціночної діяльності фізичною особою-

підприємцем Тищуком Борисом Володимировичем, та рецензії на вказані звіти, 

керуючись п. п. 1 п. а ст. 29, ст. 40, ч. 1 ст. 52, ч. 6 ст. 59 та ст. 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12 Закону України «Про 

оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», 

Методикою оцінки майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів 

України від 10 грудня 2003 року № 1891, виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 

 

Затвердити вартість індивідуально визначеного майна комунальної 

власності територіальної громади міста: 

нежитлового приміщення шкільної кухні загальною площею 28,8 кв. м, що 

розташоване в будівлі Старокостянтинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 за 

адресою: вул. Кожедуба, буд. 4, м. Старокостянтинів, Хмельницька область, в 

сумі 80341 (вісімдесят тисяч триста сорок одна) грн. 00 коп. без урахування 

ПДВ; 

 

нежитлової одноповерхової будівлі колишньої їдальні загальною площею 

68,1 кв.м, що розташована за адресою: вул. Новики, буд. 11/1,                                  

м. Старокостянтинів, Хмельницька область, в сумі 132130 (сто тридцять дві 

тисячі сто тридцять) грн. 00 коп. без урахування ПДВ; 

 

нежитлового приміщення загальною площею 183,2 кв.м, що розташоване 

на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку за адресою: 



2 

 

вул. Франка, буд. 21, блок 1, м. Старокостянтинів, Хмельницька область, в сумі 

931215 (дев’ятсот тридцять одна тисяча двісті п’ятнадцять) грн. 00 коп. без 

урахування ПДВ; 

 

нежитлового приміщення загальною площею 47,6 кв.м, що розташоване в 

будівлі Старокостянтинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 за адресою:                       

вул. Острозького, буд. 40, м. Старокостянтинів, Хмельницька область, в сумі 

331733 (триста тридцять одна тисяча сімсот тридцять три) грн. 00 коп. без 

урахування ПДВ. 

 
 

 

 

Міський голова                                    підпис                                      М. Мельничук 

 


