
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

    30 грудня_2021__ року                     Старокостянтинів                         № ___485_ 

 

 

Про продовження терміну дії договорів оренди 

нерухомого майна, що належить до комунальної 

власності Старокостянтинівської міської 

територіальної громади без проведення аукціону 

 

 

Розглянувши листи відділу фінансів Миролюбненської сільської ради та 

Староостропільської сільської ради, які зареєстровані у виконавчому комітеті 

міської ради 13 грудня 2021 року за № 63/7396-14/2021, 14 грудня 2021 року за 

№ 63/7419-14/2021 відповідно, керуючись законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», 

Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483, 

рішенням сесії Старокостянтинівської міської ради від 26 лютого 2021 року                     

№ 46/3/VIII «Про надання повноважень щодо оренди комунального майна 

Старокостянтинівської міської територіальної громади (крім землі)», рішенням 

сесії Старокостянтинівської міської ради від 28 травня 2021 року № 22/5/VIII  

«Про затвердження Переліків першого та другого типів об’єктів оренди, що 

належать до комунальної власності Старокостянтинівської міської 

територіальної громади», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Продовжити термін дії договорів оренди нерухомого майна від                     

01 січня 2021 року № 3/П-2021, 01 лютого 2021 року № 4/П-2021, що належить 

до комунальної власності Старокостянтинівської міської територіальної 

громади, без проведення аукціону, шляхом укладення додаткової угоди з: 

відділом фінансів Миролюбненської сільської ради на нежитлове 

приміщення площею 29,77 кв. м, яке розташоване за адресою: вул. Острозького,  

28, м. Старокостянтинів, на період до 31 грудня 2022 року, для забезпечення 

діяльності відділу фінансів Миролюбненської сільської ради; 

Староостропільською сільською радою на нежитлове приміщення                

площею 27,95 кв. м, яке розташоване за адресою: вул. Острозького, 28,
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м. Старокостянтинів, на період до 31 грудня 2022 року, для забезпечення 

діяльності відділу соціального захисту населення Староостропільської сільської 

ради. 

 

2. Доручити відділу комунального майна виконавчого комітету міської 

ради (Олександр НІКОЛАЙЧУК) підготувати проєкти додаткових угод про 

продовження договорів оренди нерухомого майна комунальної власності 

Старокостянтинівської міської територіальної громади та надати їх на підпис 

міському голові. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської 

ради Миколу КОШИКА. 

 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК 


