
                                                                 
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

сьома сесія 
восьмого скликання 

РІШЕННЯ 
 
      березня  2021 року                       Деражня                                              №  
 
   Про внесення змін до рішення міської ради від                                                                                 
25 лютого 2021 р. № 4 «Про затвердження нормативних   
документів з питань оренди майна, що належить до  
комунальної власності Деражнянської міської територіальної  
громади (крім землі)» 
 
   Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду 
державного та комунального майна» (далі – Закон), «Порядком передачі в оренду державного 
та комунального майна, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 
№ 483 (далі – Порядок), пропозицій постійних комісій міської ради, міська рада 

 
ВИРІШИЛА:  
  
1. Доповнити рішення міської ради від 25.02.2021р. № 4 «Про затвердження  нормативних  
документів  з питань оренди майна, що належить до комунальної власності Деражнянської 
міської територіальної громади (крім землі)» пунктами 10, 11 такого змісту:  
 
«10. Затвердити Перелік підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі 
послуги населенню Деражнянської міської територіальної громади. (Додаток 7)»; 
 
«11. Уповноважити міського голову Андрія КОВПАКА укладати у встановленому 
законодавством порядку договори оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально 
визначеного майна, що знаходиться на балансі Деражнянської міської ради». 
 
2.   Внести зміни в Додатку 5 «Перелік об’єктів, щодо яких прийнято рішення про намір 
передачі майна в оренду на аукціоні. Перелік першого типу» виклавши в такій редакції: 
 

№ 
з/п 

Найменування 
балансоутри-

мувача  
(код ЄДРПОУ) 

Назва об’єкта 
оренди 

Місце 
знаходження 

об’єкта оренди 

Пропозиції 
щодо 

використання 
об’єкта оренди 

Характеристика 
об’єкта оренди 

Площа 
об’єкта 
оренди 
(м2) 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Деражнянська 

міська рада 
Частина 

нежитлового 
приміщення 

Деражнянської 
міської ради 

32200 
Україна 

Хмельницька обл. 
Хмельницький р-н 
(Деражнянський 

район)  
с. Яблунівка 

просп. Миру, 1 

Для 
розміщення 

офісного 
приміщення 

Частина будівлі 
міської ради  

розташована на 
другому поверсі, 

обладнана 
електропостачанням 

водопостачанням, 
водовідведенням та 

знаходиться в 

199,4 



задовільному стані 

3. Внести зміни в п.3 Додатку 6 «Перелік об’єктів, щодо яких прийнято рішення про намір 
передачі майна в оренду без проведення аукціону. Перелік другого типу» виклавши в такій 
редакції:  

№ 
з/п 

Найменування 
балансоутриму 

вача  
(код ЄДРПОУ) 

Назва об’єкта 
оренди 

Місцезнаходження 
об’єкта оренди 

Пропозиції 
щодо 

використання 
об’єкта оренди 

Характеристика 
об’єкта оренди 

Площа 
об’єкта 
оренди 

(м2) 
1 2 3 4 5 6 7 
3. Відділ освіти 

молоді та 
спорту 

Деражнянської 
міської ради 

ЄДРПОУ 
44013857 

Частина 
нежитлового 
приміщення 

відділу освіти, 
молоді та 

спорту 
Деражнянської 

міської ради 

32200 
Україна 

Хмельницька обл.  
м. Деражня 

вул. Миру, 39 
 

Для 
розміщення  
державної 

установи, яка 
фінансується 

за рахунок 
державного 

бюджету 

Частина будівлі 
відділу освіти, 

молоді та спорту 
Деражнянської 

міської ради  
розташована на 

першому поверсі, 
обладнана 

електропостачанням, 
водопостачанням, 

водовідведенням та 
знаходиться в 

задовільному стані 

124,4 

 
4.   Доповнити Додаток 6 «Перелік об’єктів, щодо яких прийнято рішення про намір передачі 
майна в оренду без проведення аукціону. Перелік другого типу» пунктами 5, 6, 7, а саме: 
 

№ 
з/п 

Найменування 
балансоутри-

мувача  
(код ЄДРПОУ) 

Назва об’єкта 
оренди 

Місцезнаходження 
об’єкта оренди 

Пропозиції 
щодо 

використання 
об’єкта оренди 

Характеристика 
об’єкта оренди 

Площа 
об’єкта 
оренди 
(м2) 

1 2 3 4 5 6 7 
5. Комплексний 

багатопрофільний 
заклад 

позашкільної 
освіти Будинок 

творчості дітей та 
юнацтва 

Деражнянської 
міської ради 

ЄДРПОУ 
23564337 

Частина 
нежитлового 
приміщення 

комплексного 
багатопрофільн

ого закладу 
позашкільної 

освіти Будинку 
творчості дітей 

та юнацтва 
Деражнянської 

міської ради 

32200 
Україна 

Хмельницька обл.  
м. Деражня 

вул. Заводська, 3  

Для 
розміщення  
державної 

установи, яка 
фінансується 

за рахунок 
державного 

бюджету 

Частина 
комплексного 

багатопрофільного 
закладу 

позашкільної 
освіти Будинку 

творчості дітей та 
юнацтва 

Деражнянської 
міської ради  

розташована на 
четвертому 

поверсі, обладнана 
електропостачаням, 
водопостачанням, 

водовідведенням та 
знаходиться в 

задовільному стані 

160,0 



6. Комунальне 
некомерційне 
підприємство 

«Деражнянська 
міська 

багатопрофільна 
лікарня» 
ЄДРПОУ  
02004226 

Частина будівлі 
Комунального 

некомерційного 
підприємства 
«Деражнянсь-

кої міської 
багатопрофі-
льної лікарні» 

32200 
Україна 

Хмельницька обл. 
м. Деражня 

вул. Подільська, 1 

Для 
розміщення 

комунального 
підприємства, 

що надає 
соціально 
важливі 
послуги 

населенню 
Деражнянської 

міської ТГ 

Частина будівлі 
КНП 

«Деражнянська 
МБЛ» розташована 

на першому 
поверсі , обладнана 
електропостачанням, 
водопостачанням, 

водовідведенням та 
знаходиться в 

задовільному стані 

19,6 

7. Комунальне 
некомерційне 
підприємство 

«Деражнянська 
міська 

багатопрофільна 
лікарня» 
ЄДРПОУ  
02004226 

Частина будівлі 
Комунальне 

некомерційне 
підприємство 
«Деражнянсь-

кої міської 
багатопрофі-
льної лікарні» 

32200 
Україна 

Хмельницька обл. 
м. Деражня 

вул. Подільська, 1 

Для 
розміщення 

комунального 
підприємства, 

що надає 
соціально 
важливі 
послуги 

населенню 
Деражнянської 

міської ТГ 

Частина будівлі  
КНП 

«Деражнянська 
МБЛ» розташована 

на першому  
поверсі, обладнана 
електропостачанням, 
водопостачанням, 

водовідведенням та 
знаходиться в 

задовільному стані 

20,8 

  
5. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Валентину СИДОРУК 
та постійну комісію міської ради з питань житлово – комунального господарства та 
комунальної власності – (голова комісії Ігор СУЛІН). 
                                                                                                                            
 
 
 
 Міський голова                                                                                                      Андрій КОВПАК 
 
 
 
вик. Т. Чернякова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 7 
до рішення міської ради                                                                                                                                                         

від    03. 2021 року №  _____ 
 
 

Перелік підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги 
населенню Деражнянської міської територіальної громади 

 
   Для цілей застосування частини другої статті 18 Закону України «Про оренду державного та 
комунального майна» підприємствами, установами, організаціями, що надають соціально 
важливі послуги населенню Деражнянської міської територіальної громади, крім тих, що 
визначені Кабінетом Міністрів України, є:  

 
1. Комунальне підприємство «Деражнянська міська аптека». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                               Валентина СИДОРУК 
 


