
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

РІШЕННЯ 

_________ 2021 року                                  м.Шепетівка                          №  

  
Про надання погодження на  продовження 

договорів оренди   комунального майна 

Шепетівської міської територіальної 

громади без проведення аукціону 

  

Розглянувши лист  КНП «Шепетівська багатопрофільна лікарня»  від 25 червня 2021 

року № 20/965, відповідно до вимог Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна», Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 483, 

керуючись  ст.29,40,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

виконавчий комітет  міської ради 

  

В И Р І Ш И В:  

 

1. Погодити  продовження  терміну дії договорів оренди комунального майна 

Шепетівської міської територіальної громади без проведення аукціону , балансоутримувачем  

якого є  комунальне некомерційне підприємство «Шепетівська багатопрофільна лікарня» 

Шепетівської міської ради Хмельницької області згідно додатку. 

2. Комунальному некомерційному підприємству «Шепетівська багатопрофільна 

лікарня» Шепетівської міської ради Хмельницької області договори продовжити на той 

самий строк, на таких самих умовах, на яких були укладені договори оренди  відповідно до 

вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та Порядку передачі 

в оренду державного та комунального майна , затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України  від 3 червня 2020р. № 483. 

3. Контроль за виконанням  рішення покласти  на заступника міського голови 

А.Мовсісяна. 

 

 

 

Міський голова                                                                                              Віталій БУЗИЛЬ 

  

  

  

              

  



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

міської ради  

№_____від_______2021 р. 

  

Перелік орендарів, яким погоджено продовжити термін дії договору оренди 

комунального майна Шепетівської міської територіальної громади 

 без проведення  аукціону 

№ 

 з/п 

Орендар 

  

Характеристика, 

адреса, площа 

об’єкта оренди 

Номер  

договору 

оренди, дата 

Цільове 

використання 

згідно договору 

Термін 

оренди 

Балансоутримувач – Комунальне некомерційне підприємство «Шепетівська багатопрофільна 

лікарня»  

1. Хмельницьке 

обласне бюро 

судово-медичної 

експертизи 

Приміщення  (окремий 

одноповерховий 

будинок) площею 

126,76 м.кв., 

розташований за 

адресою: 

вул..В.Котика,85, 

м.Шепетівка 

№ 56 від 

12.10.2018 року 

 

 здійснення 

функцій судово-

медичної 

експертизи 

2 роки 11 

місяців 

2 Комунальний 

заклад охорони 

здоров’я 

«Хмельницький 

обласний  центр 

медико-соціальної 

експертизи» 

Приміщення загальною 

площею 46,75 м.кв., 

розташоване на 

другому поверсі  

клініко-діагностичної 

поліклініки лікарні за 

адресою:  вул. 

В.Котика,85, 

м.Шепетівка 

№57 від 

12.10.2018 року 

Розміщення 

міжрайонної 

МСЕК 

2 роки 11 

місяців 

3 Фізична особа-

підприємець 

Заремба Людмила 

Ярославівна 

Окреме індивідуально 

визначене приміщення 

загальною площею 

29,9 м.кв. розташоване 

за адресою: вул.. 

Героїв Небесної Сотні, 

61, м.Шепетівка 

№ 24 від 

11.11.2019 

Медична 

практика у сфері 

стоматології 

2 роки 11 

місяців 

4 Фізична особа-

підприємець 

Корольчук Андрій 

Володимирович 

Окреме індивідуально 

визначене приміщення 

загальною площею 

31,6 м.кв. розташоване 

за адресою: вул.. 

Героїв Небесної Сотні, 

61, м.Шепетівка 

№ 22 від 

11.11.2019 

Медична 

практика у сфері 

стоматології 

2 роки 11 

місяців 

  

  

Начальник управління економіки, 

підприємництва та підтримки інвестицій                                           Олександр ГРИНЬ 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                             Наталія БІЛАС 


