
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

РІШЕННЯ 

19 серпня 2022 року                                    м.Шепетівка                                                       № 217 

Про надання погодження  передачі в 

оренду  комунального майна  Шепетівської 

міської  територіальної громади  шляхом 

проведення аукціону 

  

Розглянувши лист  КП « КНП Шепетівський центр ПМСД»  від 05 серпня 2022 року № 

2/447, 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 рішенням 

LXXVII сесії міської ради VII скликання від 17 вересня 2020 року № 13 «Про визначення 

уповноваженого органу управління комунальним майном територіальної громади 

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

виконавчий комітет міської ради 

  

В И Р І Ш И В :  

 

1. Погодити  Комунальному  підприємству «Комунальне некомерційне 

підприємство Шепетівський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Шепетівської 

міської ради  намір передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади 

на аукціоні – частини нежитлового  приміщення амбулаторії № 6, загальною площею 20,2 

кв., розташованого за адресою: Хмельницька область, м.Шепетівка, вул. В.Котика,85 (далі – 

об’єкт оренди) для облаштування аптечного пункту, строком на 5 років. 

2. Балансоутримувачу об’єкта оренди - КП  « КНП Шепетівський центр ПМСД»  

Шепетівської міської ради: 

2.1.  внести інформацію про потенційний об’єкт оренди до ЕТС в порядку, обсязі та 

строки,  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 та включити об’єкт 

оренди до Переліку першого типу; 

2.2. під час проведення аукціону та укладання договору оренди  по об’єкту оренди 

керуватися рішенням XX сесії міської ради  VIII скликання від 27 грудня 2021 року № 25 

«Про затвердження нормативних документів з питань оренди майна комунальної власності 

Шепетівської міської територіальної громади» з змінами та доповненнями.  

3. Контроль за виконанням  рішення покласти  на заступника міського голови  з  

питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов’язків . 

 

      

 

Міський голова                                                                                               Віталій БУЗИЛЬ 

  

  

 


