
 

 
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

4 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

10 березня  2021 року                                  с.Судилків                      № 2 

 

Про продовження договорів оренди 

без проведення аукціонів. 

 

Відповідно до ч. 4, ч. 5 ст. 18 Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» № 157-IX від 03.10.2019 р., п. 141 Порядку передачі в оренду 

державного та комунального майна, затвердженого постановою КМУ «Деякі питання оренди 

державного та комунального майна» від 03.06.2020р. № 48З, враховуючи звернення орендаря 

КП «КНП Шепетівський Центр ПМСД» від 03.02.2021 року, інформацію балансоутримувача 

Відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму Судилківської сільської ради 

Шепетівського району Хмельницької області, враховуючи рекомендації постійної  комісії з 

питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Продовжити без проведення аукціону договори оренди приміщень терміном на 5 

років: 

-Договір № б/н від 04.01.2018 року приміщення для розміщення ФП с.Новичі, яке 

розташоване за адресою с.Жолудки, Шепетівського району Хмельницької області. 

-Договір № 8/18 від 04.01.2018 року приміщення для розміщення ФП с.Серединці, 

площею 74,0 м
2
, яке розташоване за адресою с.Серединці, Шепетівського району 

Хмельницької області. 

-Договір № 7/18 від 02.01.2018 року приміщення для розміщення ФП с.Серединці, 

площею 97,1 м
2
, яке розташоване за адресою с.Траулин, Шепетівського району Хмельницької 

області. 

-Договір № 1/ОС від 22.12.2017 року приміщення для розміщення ФАП с.Поляни, 

площею 66,08 м
2
, яке розташоване за адресою с.Поляни, вул.. Шкільна, 3, Шепетівського 

району Хмельницької області. 

-Договір № 4/ОС від 22.12.2017 року приміщення для розміщення ФП с.Білокриниччя, 

площею 50,1 м
2
, яке розташоване за адресою с.Білокриниччя, Шепетівського району 

Хмельницької області. 

-Договір № 2/ОС від 22.12.2017 року приміщення для розміщення ФП с.Лозичне, 

площею 75,3 м
2
, яке розташоване за адресою с.Лозичне, Шепетівського району Хмельницької 

області. 

-Договір № 3/ОС від 22.12.2017 року приміщення для розміщення ФП 

с.Климентовичі, площею 47,7 м
2
, яке розташоване за адресою с.Климентовичі, 

Шепетівського району Хмельницької області. 

-Договір № 7/ОС від 25.04.2018 року приміщення для розміщення ФП с.Красносілка, 

площею 47,4 м
2
, яке розташоване за адресою с.Красносілка, Шепетівського району 

Хмельницької області. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/483-2020-п#n36


-Договір № 5/ОС від 25.04.2018 року приміщення для розміщення ФП с.Вовківці, 

площею 37,0 м
2
, яке розташоване за адресою с.Вовківці, Шепетівського району 

Хмельницької області. 

-Договір № 6/ОС від 25.04.2018 року приміщення для розміщення ФП с.Пашуки, 

площею 83,4 м
2
, яке розташоване за адресою с.Пашуки, Шепетівського району Хмельницької 

області. 

2.Дане рішення про продовження договорів оренди без проведення  аукціонів в елект-

ронній торговій системі у строки встановлені законодавством. 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

житлово-комунального господарства та комунальної власності, питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони природи (голова комісії Юрій Лінник). 

 

 

 

 Сільський голова      Тетяна КОТИК 

 

 

 

 


