
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

_ 29  вересня  2022___ року     м. Старокостянтинів                    № _____338_______ 
 

 

Про включення об’єктів 

нерухомого майна до Переліків 

першого та другого типів 

об’єктів  комунальної   власності 

Старокостянтинівської міської територіальної громади 

 

З метою дотримання норм чинного законодавства України, відповідно до 

статті 6 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», 

пунктів 22, 24, 28 Порядку передачі в оренду державного та комунального 

майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 

2020 року № 483, враховуючи рішення Старокостянтинівської міської ради від 

26 лютого 2021 року № 46/3/VIII «Про надання повноважень щодо оренди 

комунального майна Старокостянтинівської міської територіальної громади 

(крім землі)» та керуючись статтями 29, 40, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Включити об’єкти нерухомого майна комунальної власності 

Старокостянтинівської міської територіальної громади до Переліку першого 

типу об’єктів оренди, які підлягають передачі в оренду на аукціоні, який 

затверджений рішенням Старокостянтинівської міської ради від 28 травня              

2021 року № 22/5/VIII, згідно з додатком 1. 

 

2. Включити об’єкти нерухомого майна комунальної власності 

Старокостянтинівської міської територіальної громади до Переліку другого 

типу об’єктів оренди, які підлягають передачі в оренду без аукціону, який 

затверджений рішенням Старокостянтинівської міської ради від 28 травня             

2021 року № 22/5/VIII, згідно з додатком 2. 

 

3. Визнати такими, що втратили чинність, підпункт 2 пункту 2 рішення 

виконавчого комітету міської ради від 30 грудня 2021 року № 477 «Про 

надання в оренду нежитлового приміщення без проведення аукціону», абзац 

третій пункту 2 рішення виконавчого комітету міської ради від 04 квітня 
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2022 року № 88 пункт 1 «Про надання в оренду нежитлового приміщення 

Акціонерному товариству «Укрпошта» без проведення аукціону». 

 

4. 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 



 

Додаток  1 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради  

29 вересня 2022 року № 338 

 

 

 

Об’єкти нерухомого майна, які включаються до Переліку першого типу об’єктів комунальної власності  

Старокостянтинівської міської територіальної громади, які підлягають передачі в оренду на аукціоні 

 

№ 

з/п 

Об’єкт оренди Адреса знаходження 

об’єкту 

Площа, 

кв. м 

Балансоутримувач Власник Цільове 

призначення 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Нежитлове 

приміщення 

вул. Софійська, 23, 

м. Старокостянтинів 

18,00 Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

«Старокостянтинівсь-

кий центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги» 

Старокостянтинівської 

міської ради 

Старокостянтинівська 

міська територіальна 

громада 

 

Розміщення 

аптечного пункту 

2 Нежитлове 

приміщення 

вул. Миру, 1/155,                

м. Старокостянтинів 

33,4 Виконавчий комітет 

Старокостянтинівської 

міської ради 

Підприємницька 

діяльність 

3 Нежитлове 

приміщення 

вул. Прокоп’юка, 4, 

с. Самчики 

3,0 Виконавчий комітет 

Старокостянтинівської 

міської ради 

Розміщення 

банкомату або 

терміналу 
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Продовження додатка 1 

 

1 2 3 4 5 6 7 

4  Нежитлове 

приміщення 

вул. Перемоги,                  

с. Гнатки 

15,0 Виконавчий комітет 

Старокостянтинівської 

міської ради 

Старокостянтинівська 

міська територіальна 

громада 

Підприємницька 

діяльність 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради                                           підпис                                                   Наталія  ШАБЕЛЬНИК 



 

Додаток  2 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради  

29 вересня 2022 року № 338 

 

 

 

Об’єкти нерухомого майна, які включаються до Переліку другого типу об’єктів комунальної власності  

Старокостянтинівської міської територіальної громади, які підлягають передачі в оренду без проведення аукціону 

 

№ 

з/п 

Об’єкт оренди Адреса знаходження 

об’єкту 

Площа, 

кв. м
 

Балансоутримувач Власник Цільове 

призначення 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Адміністративна 

будівля 

вул. Пушкіна, 7,                 

м. Старокостянтинів 

173,65 Територіальний центр 

соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської 

міської ради 

Старокостянти-

нівська міська 

територіальна 

громада 

 

Бюджетна 

установа 

2 Адміністративна 

будівля 

вул. Центральна, 13, 

с. Сахнівці 

26,13 Виконавчий комітет 

Старокостянтинівської 

міської ради  

Бюджетна 

установа 

3 Гараж вул. Пушкіна, 47,                   

м. Старокостянтинів 

21,8 Комунальне некомерційне 

підприємство 

«Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня» 

Старокостянтинівської 

міської ради 

Підприємство, 

установа, 

заклад 
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Продовження додатка 2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Нежитлове 

приміщення 

вул. Острозького, 28, 

м. Старокостянтинів 

46,93 Виконавчий комітет 

Старокостянтинівської 

міської ради 

Старокостянтинівська 

міська територіальна 

громада 

Громадська 

організація, 

установа, заклад 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради                                         підпис                                                         Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 


