
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

   09 грудня _2021__ року                     Старокостянтинів                         № ___433_ 

 

 

Про укладення договорів оренди 

нежитлових приміщень комунальної 

власності Старокостянтинівської 

міської територіальної громади без 

проведення аукціону 

 

 

З метою раціонального використання майна комунальної власності 

Старокостянтинівської міської територіальної громади, розглянувши листи 

комунального некомерційного підприємства «Хмельницький обласний центр 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Хмельницької обласної 

ради, комунального некомерційного підприємства «Хмельницька обласна 

лікарня» Хмельницької обласної ради, які зареєстровані у виконавчому комітеті 

міської ради від 29 жовтня 2021 року за № 63/6250-14/2021, від 09 листопада 

2021 року за № 63/6522-14/2021, 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 Старокостянтинівської міської ради від 26 лютого 2021 року               

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

Старокостянтинівської міської територіальної громади (крім землі)», 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Укласти договори оренди нежитлових приміщень комунальної власності 

Старокостянтинівської міської територіальної громади без проведення аукціону 

з: 

комунальним некомерційним підприємством «Хмельницька обласна 

лікарня» Хмельницької обласної ради (загальною площею 97,61 кв. м), що 

знаходиться за адресою: вул. Пушкіна, 47, м. Старокостянтинів, терміном на 

три роки з 01 січня 2022 року до 31 грудня 2025 року для розміщення філії 



 

2 

 

центру екстракорпоральної детоксикації; 

комунальним некомерційним підприємством «Хмельницький обласний 

центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Хмельницької 

обласної ради  (загальною площею 120,0 кв. м), що знаходиться за адресою: 

вул. Пушкіна, 47, м. Старокостянтинів, терміном на три роки з 01 січня                     

2022 року до 31 грудня 2025 року для розміщення підстанції екстренної 

медичної допомоги; 

комунальним підприємством «Старокостянтинівське міське 

радіомовлення» (загальною площею 43,29 кв. м), що знаходиться за адресою: 

вул. Острозького, 70, м. Старокостянтинів, терміном на три роки з 01 листопада 

2021 року до 31 жовтня 2024 року для розташування та здійснення діяльності 

підприємства. 

 

2. Доручити відділу комунального майна виконавчого комітету міської 

ради (Олександр НІКОЛАЙЧУК) підготувати проєкти 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 


