
 

                                          ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА        проєкт Гринь О.               
   ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

     РІШЕННЯ 
  ______ сесії міської ради  VIIІ  скликання                   

    від   ___________   2021  р. №  ___                                                               м.Шепетівка   

 
Про включення об’єктів комунальної  
власності Шепетівської міської 
територіальної громади до 
Переліку другого типу 
 
 
 Розглянувши листи міського управління освіти  від 05.01.2021р. №01-21/07 та від 
21.01.2021р. №01-21/51, враховуючи рішення міської ради від 24.12.2020р. № 30 «Про 
затвердження переліку підприємств, установи, організацій, що надають соціальні  важливі 
послуги населенню на території м. Шепетівка»,керуючись  ст.26,60 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»,  Законом України «Про оренду державного та 
комунального майна»,  постановою  Кабінету Міністрів України від 03.06.2020р. № 483 
«Деякі питання оренди державного та комунального майна», Шепетівська  міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Включити до Переліку другого типу об’єкти комунальної власності Шепетівської 
міської територіальної громади (підлягають  передачі в оренду без проведення 
аукціону) згідно з додатком. При укладанні договорів оренди об’єктів, включених до 
Переліку другого типу, з бюджетними установами, комунальними підприємствами та 
організаціями,  організаціями та суб’єктами господарювання, що надають соціально 
важливі послуги населенню, не передбачати оплату авансового внеску та 
забезпечувального депозиту. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань розвитку 
промисловості, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, 
транспорту, енергетики та зв’язку (голова комісії Бондарєв  М.В),заступника міського 
голови з  питань виконавчих органів ради Мовсісяна А.В. 

 

Міський голова                                                                                                  Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 

 

 



                                                  Додаток 
                                                                                                  до рішення ______сесії міської ради 

                                                              VIIІ скликання    
                                                                                            №______від_____________2021р.         

 
Перелік другого типу об’єктів комунальної власності Шепетівської міської територіальної 

громади 
№
з/
п 

Балансоутримувач Назва об’єкта Місцезнаходження Площ
а, 
кв.м 

1 Шепетівське міське 
управління освіти 

Частина нежитлове 
приміщення 
Шепетіського 
міського центру 
дитячої юнацької 
творчості 

проспект Миру,8 
м. Шепетівка 
Хмельницька область 

16,5 

2 Шепетівський навчально-
виховний комплекс № 1 у 
складі «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів  та 
ліцей ім.Героя України 
м.Дзявульського» 
Хмельницької області 
 

Приміщення їдальні вул. Горбатюка,61 
м. Шепетівка 
Хмельницька область 
 

179,6 

3 Шепетівська 
загальноосвітня школа  І-ІІІ 
ступенів № 3 Хмельницької 
області 

Частина приміщення 
кухні 

вул.  Судилківська,19 
м. Шепепівка 
Хмельницька область 

116,8 

4 Шепетівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 6 Хмельницької 
області 
 

Приміщення 
харчоблоку з 
підсобними 

приміщеннями 

вул. Героїв Небесної 
Сотні, 98 
м.Шепетівка 
Хмельницька область 

38,96 

5 Шепетівський навчально-
виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів-гімназія» 
Хмельницької області 
 

Частина будівлі 
(харчоблок шкли) 

вул. Героїв Небесної 
Сотні, 56 
м.Шепетівка 
Хмельницька область 

133,6 

6 Шепетівська спеціалізована 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 2 з 
поглибленим вивченням 
основ економіки і 
правознавства 
Хмельницької області 
 

Приміщення 
харчоблоку з 
підсобними 

приміщеннями 

вул. Героїв Небесної 
Сотні, 34 
м.Шепетівка 
Хмельницька область 

111,3 

7 Шепетівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 1 
ім.М.Островського 
Хмельницької області  

Приміщення 
харчоблоку 

вул.Островського,3 
м. Шепетівка 
Хмельницька область 

72,7 



8 Шепетівський навчально-
виховний комплекс № 3 у 
складі «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
ім..Н.Рибака та ліцей з 
посиленою військово-
фізичною підготовкою» 

Частина приміщення 
кухні 

вул. Українська,67 
м. Шепетівка 
Хмельницька область 

80,0 

 
Начальник управління економіки, підприємництва 
та підтримки інвестицій                                                                           Олександр ГРИНЬ 
 
 
Секретар міської ради                                                                               Роман ВОЗНЮК 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Готувала: 
Головний спеціаліст відділу підприємництва 
та аналізу управління економіки, підприємництва 
та підтримки інвестицій                                                                         Світлана ПОЛОДЮК      
 
 
Завізовано: 
 
Заступник міського голови                                                                     Ігор ЯЛОХА  
 
 
Заступник міського голови                                                                     Артур МОВСІСЯН    
 
 
Заступник міського голови                                                                     Віталій ЯНУШЕВСЬКИЙ            
                  
 
Начальник управління   економіки, підприємництва 
та підтримки інвестицій                                                                           Олександр ГРИНЬ 
 
 
 
Начальник юридичного відділу                                                               Ганна БАБАСЬ 
 
 

Секретар міської ради                                                                               Роман ВОЗНЮК 

 
Голова  комісії з питань розвитку промисловості, 
житлово-комунального господарства,  
підприємницької діяльності, транспорту,  
енергетики та зв’язку                                                                                 Максим БОНДАРЄВ 
 
 
 


