
                                                                                                                                            
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 двадцять друга сесія 

восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

      16 грудня  2021 року                                       Деражня                                                                    № 5 
 

Про внесення змін до рішення міської ради від 25 лютого 2021 року  № 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  
року  № 483 (далі – Порядок),  враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради, 

Деражнянська міська рада 

ВИРІШИЛА:  

  
1. Внести зміни в Додаток 6 «Перелік об’єктів, щодо яких прийнято рішення про намір 

передачі майна в оренду без проведення аукціону. Перелік другого типу», а саме виключити 

пункт 13: 
 

№ 
з/п 

Найменування 
балансоутри-

мувача  
(код ЄДРПОУ) 

Назва об’єкта 
оренди 

Місцезнаходже
ння об’єкта 

оренди 

Пропозиції 
щодо 

використання 
об’єкта оренди 

Характеристика 
об’єкта оренди 

Площа 
об’єкта 
оренди 
(кв. м.) 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Комунальне 
некомерційне 
підприємство 

«Деражнянська 
міська 

багатопрофільна 
лікарня» 

ЄДРПОУ  
02004226 

Частина 
нежитлового 
приміщення 

Комунального 
некомерційного 
підприємства 
«Деражнянсь-

кої МБЛ» 

32200 
Україна, 

Хмельницька 
обл., 

м. Деражня, 
вул. 

Подільська, 1 

Для 
розміщення  

установи, яка 
фінансується 
за рахунок 

державного та 
місцевого 
бюджетів 

Частина будівлі 
КНП 

«Деражнянська 
МБЛ»,  

знаходиться в 
задовільному стані 

774,98 

 

2. Доповнити Додаток 5 «Перелік об’єктів, щодо яких прийнято рішення про намір 
передачі майна в оренду на аукціоні. Перелік першого типу» пунктами 6, 7: 

 
№ 
з/п 

Найменування 
балансоутри-

мувача  
(код ЄДРПОУ) 

Назва об’єкта 
оренди 

Місцезнаходже
ння об’єкта 

оренди 

Пропозиції щодо 
використання 

об’єкта оренди 

Характеристика 
об’єкта оренди 

Площа 
об’єкта 
оренди 
(кв. м.) 

1 2 3 4 5 6 7 



6. Комунальне 
некомерційне 
підприємство 

«Деражнянська 
міська 

багатопрофільна 
лікарня» 

ЄДРПОУ  
02004226 

Частина 
нежитлового 
приміщення 

Комунального 
некомерційного 
підприємства 
«Деражнянсь-

кої МБЛ» 

32200 
Україна, 

Хмельницька 
обл., 

м. Деражня, 
вул. 

Подільська, 1 

Для розміщення 
закладу охорони 

здоров’я, 
клініки, лікарні, 

приватна 
медична 
практика 

Частина будівлі 
КНП 

«Деражнянська 
МБЛ»,  

знаходиться в 
задовільному 

стані 

38,7 

7. Комунальне 
некомерційне 
підприємство 

«Деражнянська 
міська 

багатопрофільна 
лікарня» 

ЄДРПОУ  
02004226 

Частина 
нежитлового 
приміщення 

Комунального 
некомерційного 
підприємства 
«Деражнянсь-

кої МБЛ» 

32200 
Україна, 

Хмельницька 
обл., 

м. Деражня, 
вул. 

Подільська, 1 

Для розміщення 
медичної 

лабораторії 

Частина будівлі 
КНП 

«Деражнянська 
МБЛ»,  

знаходиться в 
задовільному 

стані 

10,6 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань 
житлово – комунального господарства та комунальної власності – (голова комісії Ігор СУЛІН). 
                                                                                                                        

 
 

 Міський голова                                                                                                                 Андрій КОВПАК 
 

 

 

 

 

 
 

 


