
УКРАЇНА

, f Vt ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Хмельницький

Про включення об’єкта оренди
до Переліку другого типу

Відповідно до статті 6 Закону України «Про оренду державного та 
комунального майна», Порядку передачі в оренду державного та 
комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 03.06.2020 № 483, рішення обласної ради від 24.09.2020 № 31-43/2020 Про 
оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Хмельницької області», враховуючи лист КПП «Хмельницький обласний 
інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» Хмельницької 
обласної ради від 19.07.2021 № 34 та керуючись статтею 55 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Включити до Переліку об’єктів щодо яких прийнято рішення про 
передачу в оренду без проведення аукціону частину нежитлової будівлі 
загальною площею 118,5 м2, за адресою: м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46, 
яка знаходиться на балансі КИП «Хмельницький обласний інформаційно- 
аналітичний центр медичної статистики» Хмельницької обласної ради, для 
розміщення органу державної влади - Головного управління 
Держпродспоживслужби в Хмельницькій області.

2. Управлінню з питань спільної власності територіальних громад 
виконавчого апарату обласної ради:

1) опублікувати інформацію про включення об’єкта оренди до Переліку 
другого типу;

2) повідомити балансоутримувача КПП «Хмельницький обласний 
інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» Хмельницької 
обласної ради про включення об’єкта оренди до Переліку другого типу.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника голови ради Володимира Гончарука.
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ЗАТВЕРЖЕНО
Розпорядження 
голови обласної ради 
від » ,^^£2021 року

Зміни до Переліку 
об’єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду без проведення аукціону 

Перелік другого типу

Найменування 
балансоутримувача 

(код ЄДРПОУ)

Назва 
об’єкта оренди

Місцезнаходження 
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

Комунальне некомерційне 
підприємство 

«Хмельницький обласний 
інформаці йно-аналітичний 

центр медичної статистики» 
Хмельницької обласної ради 

42978605

Частина 
нежитлової будівлі

м. Хмельницький, 
вул. Шевченка, 46

Для розміщення 
органу державної 

влади під службові 
приміщення

Частина нежитлової будівлі, 
розташована на другому 

поверсі, 4 кабінети - 118,5 кв.м, 
забезпечена 

електропостачанням, 
водовідведенням та 

знаходиться в задовільному 
стані, один кабінет, площею 
16, 4 кв.м потребує ремонту

118,5

Начальник управління з питань спільної власності 
територіальних громад виконавчого апарату обласної ради Е. Монастирський


