
                                                                                                                               Проєкт            

УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

тридцять сьома сесія 

восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

      14 листопада  2022 року                                     Деражня                                                                  №  

 

Про включення до Переліку об’єктів, щодо яких прийнято рішення про намір передачі 

майна в оренду без проведення аукціону, що належать 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), на підставі листів відділу освіти, молоді та спорту від 11.11.2022 року    

№ 917, 918,  враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради, міська рада 

 

ВИРІШИЛА:  

  

1. У рішенні міської ради від 27 квітня 2022 року № 9 «Про затвердження Переліку 

об’єктів, щодо яких прийнято рішення про намір передачі майна в оренду без проведення 

аукціону, що належать до комунальної власності Деражнянської міської 

територіальної громади (крім землі): 

      

    у назві рішення слова «затвердження» замінити словами «включення до»;  

     

    в пункті 1 слова «затвердити» замінити словами «включити в». 

 

2. Включити в «Перелік об’єктів, щодо яких прийнято рішення про намір передачі майна 

в оренду без проведення аукціону. Перелік другого типу»: 

 
№ 

з/п 

Найменування 

балансоутри-

мувача  

(код ЄДРПОУ) 

Назва об’єкта 

оренди 

Місцезнаходженн

я 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 

2. Комплексний 

багатопрофіль- 

ний заклад 

позашкільної 

освіти будинок 

творчості, дітей та 

юнацтва 

Деражнянської 

міської ради 

(код ЄДРПОУ 

23564337) 

Частина 

нежитлового 

приміщення  

32200 

Хмельницька обл.,  

м. Деражня, 

вул. Миру, 37 

 

Для 

розміщення 

державної 

установи, 

діяльність якої 

фінансується за 

рахунок 

державного 

бюджету 

Частина 

нежитлового 

приміщення 

розташована на 

першому поверсі, 

знаходиться в 

задовільному 

стані 

49,6 



3. Комплексний 

багатопрофіль- 

ний заклад 

позашкільної 

освіти будинок 

творчості, дітей та 

юнацтва 

Деражнянської 

міської ради 

(код ЄДРПОУ 

23564337) 

Частина 

нежитлового 

приміщення  

32200 

Хмельницька обл.,  

м. Деражня, 

вул. Соломчука, 3 

 

Для 

розміщення 

комунальної 

установи, 

діяльність якої 

фінансується за 

рахунок 

місцевого 

бюджету 

Частина 

нежитлового 

приміщення 

розташована на 

першому поверсі, 

знаходиться в 

задовільному 

стані 

31,4 

Частина 

нежитлового 

приміщення 

розташована на 

другому поверсі, 

знаходиться в 

задовільному 

стані 

211,7 

4. Відділ освіти, 

молоді та спорту 

Деражнянської 

міської ради  

(код ЄДРПОУ 

44013857) 

Частина 

нежитлового 

приміщення  

32200 

Хмельницька обл.,  

м. Деражня, 

вул. Миру, 39 

 

Для 

розміщення 

державної 

установи, 

діяльність якої 

фінансується за 

рахунок 

державного 

бюджету 

Частина 

нежитлового 

приміщення 

розташована на 

першому поверсі, 

знаходиться в 

задовільному 

стані 

112,2 

5. Комплексний 

багатопрофіль- 

ний заклад 

позашкільної 

освіти будинок 

творчості, дітей та 

юнацтва 

Деражнянської 

міської ради 

(код ЄДРПОУ 

23564337) 

Частина 

нежитлового 

приміщення  

32200 

Хмельницька обл.,  

м. Деражня, 

вул. Соломчука, 3 

 

Для 

розміщення 

державної 

установи, 

діяльність якої 

фінансується за 

рахунок 

державного 

бюджету 

Частина 

нежитлового 

приміщення 

розташована на 

четвертому 

поверсі, 

знаходиться в 

задовільному 

стані 

202,2 

Частина 

нежитлового 

приміщення 

розташована на 

третьому поверсі 

знаходиться в 

задовільному 

стані 

221,5 

 

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 
 

 

 

 

 

 

Тетяна ЧЕРНЯКОВА 


