
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

    13 травня 2021__ року                     Старокостянтинів                                      № __135__ 

 

 

Про укладення договорів оренди 

нежитлових приміщень комунальної 

власності Старокостянтинівської 

міської територіальної громади 

 

 

З метою раціонального використання майна комунальної власності 

Старокостянтинівської міської територіальної громади, розглянувши листи 

управління соціального захисту населення Хмельницької районної державної 

адміністрації, який зареєстрований у виконавчому комітеті міської ради                 

05 лютого 2021 року за № 47/580-49/2021, комунального некомерційного 

підприємства «Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф» Хмельницької обласної ради, який  зареєстрований у 

виконавчому комітеті міської ради 05 квітня 2021 року за № 47/1722-12/2021, 

Староостропільської сільської ради, який зареєстрований у виконавчому 

комітеті міської ради 22 березня 2021 року за № 47/1416-49/2021, відділу 

фінансів Староостропільської сільської ради, який зареєстрований у 

виконавчому комітеті міської ради 19 квітня  2021 року за № 63/2021-37/2021, 

фінансового  відділу  Миролюбненської  сільської ради, який зареєстрований у 

виконавчому комітеті міської ради 10 лютого 2021 року за № 47/662-49/2021, 

відокремленого підрозділу молодіжної організації «Пласт – Національна 

Скаутська організація України» в м. Старокостянтинів Хмельницької області 

«Станиця Старокостянтинів», який зареєстрований  у виконавчому комітеті 

міської ради 17 лютого 2021 року за № 47/776-49/2021, керуючись законами 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та 

комунального майна», пунктами 111, 113, 114, 121 Порядку передачі в оренду 

державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483, рішенням 3-ї сесії VIII 

скликання 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 
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ВИРІШИВ: 

 

1. Укласти договори оренди нерухомого майна, що належить до 

комунальної власності Старокостянтинівської міської територіальної громади, 

з: 

управлінням соціального захисту населення Хмельницької районної 

державної адміністрації нежитлового  приміщення, загальною площею       

155,09 кв. м, що знаходиться за адресою: вул. Острозького, 28,                                    

м. Старокостянтинів, для розміщення управління строком на один рік; 

комунальним некомерційним підприємством «Хмельницький обласний 

центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Хмельницької 

обласної ради нежитлового приміщення, площею 120,9 кв. м, що знаходиться за 

адресою: вул. Пушкіна, 47, м. Старокостянтинів, для розміщення підстанції 

екстреної медичної допомоги строком на один рік; 

відділом фінансів Староостропільської сільської ради нежитлового 

приміщення, загальною площею 13,00 кв. м, що знаходиться за адресою:            

вул. Острозького, 28, м. Старокостянтинів, для розміщення відділу строком на 

один рік; 

Староостропільською сільською радою нежитлового приміщення, 

загальною площею 28,00 кв. м, що знаходиться за адресою: вул. Острозького, 

28, м. Старокостянтинів, для розміщення відділу у справах сім'ї, дітей та 

соціального захисту населення строком на один рік; 

фінансовим відділом Миролюбненської сільської ради нежитлового 

приміщення,  загальною  площею 30,00 кв. м,  що  знаходиться  за  адресою: 

вул. Острозького, 28, м. Старокостянтинів, для розміщення відділу строком на 

один рік; 

відокремленим підрозділом молодіжної організації «Пласт - Національна 

Скаутська організація України» в м. Старокостянтинів Хмельницької області 

«Станиця Старокостянтинів» нежитлового приміщення, загальною площею 

36,0 кв. м, що знаходиться за адресою: вул. Острозького, 14,                                 

м. Старокостянтинів, для здійснення його діяльності строком на один рік. 

 

2. Передбачити в договорах, що в разі проведення капітального ремонту 

адміністративної будівлі за адресою: вул. Острозького 28, м. Старокостянтинів, 

орендар зобов'язаний компенсувати орендодавцю витрати на проведення 

капітального ремонту пропорційно займаній площі. 

 

3. Доручити відділу комунального майна виконавчого комітету міської 

ради (Олександр НІКОЛАЙЧУК) підготувати проєкти договорів оренди 

нерухомого майна та надати їх на підпис міському голові після затвердження 

сесією міської ради примірного договору оренди. 

 

4. Орендарям визначити страхову вартість об’єктів оренди комунального
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майна Старокостянтинівської міської територіальної громади, шляхом 

проведення незалежної оцінки. 

 

5. 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 


