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УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

сімдесят шоста сесія 

сьомого скликання 

 

РІШЕННЯ 

жовтня 2020                                                                                                                    № 

    Про надання згоди на передачу у власність територіальної  

громади м. Деражня об’єктів права спільної власності  

територіальних громад Деражнянського району 

  

    Керуючись ст. 25, ч. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до  Закону України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної 

власності», рішень Деражнянської районної ради від 06. 10. 2020р. , враховуючи 

пропозиції постійних комісій міської ради, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати згоду на передачу у власність територіальної громади м. Деражня об’єктів права 

спільної власності територіальних громад Деражнянського району: 

- нежитлової будівлі по вул. Соломчука, 3 в м. Деражня (будівля районного будинку 

творчості дітей та юнацтва); 

- нежитлової будівлі по вул. Миру, 79 в м. Деражня; 

- комунального підприємства «Деражнянська центральна районна аптека № 13 (код 

ЄДРПУО 01980971) та майна, яке перебуває на балансі підприємства; 

- спеціалізованого лісогосподарського комунального підприємства «Флора» (код 

ЄДРПУО 31122513) та майна, яке перебуває на балансі підприємства; 

- комунального підприємства ГМП «Інвентаризатор» (код ЄДРПУО 14154333) та майна,  

яке перебуває на балансі підприємства; 

- комунального підприємства «Деражнянський районний центр первинної медико-

санітарної допомоги Хмельницької області (код ЄДРПУО 38195242) та майна, яке 

перебуває на балансі підприємства; 

- комунального підприємства «Деражнянська  центральна районна лікарня Хмельницької 

області (код ЄДРПУО 02004226)  та майна, яке перебуває на балансі підприємства. 

- нежитлової будівлі адмінбудинку за адресою: 32200, Хмельницька обл., Деражнянський  

район, м. Деражня, вул. Миру, 13; 

- гаражних боксів; 

- котельні за адресою: 32200, Хмельницька обл., Деражнянський  район, м. Деражня, вул. 

Лесі Українки, 5; 

- нежитлової будівлі за адресою:32200, Хмельницька область, Деражнянський район, м. 

Деражня, вул. Миру,77. 

 2. Виконавчому комітету Деражнянської міської ради приймання передачу об’єктів 

зазначених у п. 1 цього рішення здійснити у встановленому законодавством порядку. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Сидорук В. А. та 

постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та 

комунальної власності (голова комісії Сулін І. А.). 

 

Міський голова                                                                                              Андрій КОВПАК 


