
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

    25 лютого_2021__ року                     Старокостянтинів                         № __66__ 

 

 

Про відмову від звільнення орендарів від орендної 

плати за користування майном комунальної 

власності на період дії протиепідемічних 

обмежувальних заходів 

 

 

Відповідно пункту 1 частини першої Закону України від 16 червня        

2021 року № 692-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та 

середнього бізнесу у зв’язку з дією обмежувальних заходів, пов’язаних із 

поширенням короновірусної хвороби COVID-19», розглянувши заяви керівника 

дитячо-юнацького спортивного танцювального клубу «Данс-Ліцей»                        

ШЕВЧУКА О.С., яка зареєстрована у виконавчому комітеті міської ради                     

23 січня 2021 року за № 47/318-11/2021, фізичної особи-підприємця                    

СЛОБОДЯН Л.Т., яка зареєстрована у виконавчому комітеті міської ради              

10 лютого 2021 за № С-209, фізичної особи-підприємця ГУМЕНЮК С.Ф., яка 

зареєстрована у виконавчому комітеті міської ради 16 лютого 2021 року за      

№ Г-238, керуючись статтями 29, 40, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.  Відмовити у звільненні дитячо-юнацького спортивного танцювального 

клубу «Данс-Ліцей», що знаходиться по вул. Острозького, 22 (загальна площа 

приміщення 310,09 кв. м, сума - 2108 гривень 57 копійок), від сплати орендної 

плати за договором оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) 

майна спільної власності сіл Старокостянтинівського району від   02 грудня 

2019 року № 31 року на період обмежувальних карантинних заходів. 

 

2. Відмовити у звільненні фізичної особи – підприємця СЛОБОДЯН 

Л.Т.,(загальна площа приміщення по вул. Миру, 7- 48,0 кв. м, сума - 2040 

гривень 57 копійок) від сплати орендної плати за договором оренди 

індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна спільної власності  



 

2 

 

сіл Старокостянтинівського району від 02 квітня 2018 року № 15 року на період 

дії обмежувальних карантинних заходів. 

 

3. Відмовити у звільненні фізичної особи – підприємця ГУМЕНЮК С.Ф. 

(загальна площа приміщення по вул. Миру 1/155 - 118,77 кв. м, сума – 2670 

гривень 65 копійок) від сплати орендної плати за договором оренди 

індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна спільної власності 

сіл Старокостянтинівського району від 02 квітня 2018 року № 15 року на період 

дії обмежувальних карантинних заходів. 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК 

 


