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 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я


19.05.2021 р.                                        Летичів                                              № 76
 
Про передачу в оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності Летичівської селищної ради

З метою підвищення ефективності використання об’єктів нерухомого майна комунальної власності Летичівської селищної ради, відповідно до статті 6 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», статтей 29 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, керуючись Порядком передачі в оренду державного та комунального майна від 03.06.2020 №483, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України та рішення Летичівської селищної ради від 26.03.2021 року №29 «Про затвердження Порядку передачі в оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності Летичівської селищної ради», виконавчий комітет

ВИРІШИВ:

	Передати в оренду без проведення аукціону (Перелік другого типу) об’єкти нерухомого майна, що належать до комунальної власності Летичівської селищної ради, згідно з додатком 1.
	Летичівській селищні раді укласти договори оренди майна комунальної власності з потенційними орендарями (згідно з додатком 1).
	Внести інформацію про потенційні об’єкти оренди до ЕТС в порядку, передбаченому частиною 4 статті 6 Закону України від 03.10.2019 №157-IX «Про оренду державного та комунального майна».
	Контроль  за  виконанням   даного  рішення  покласти  на заступника  селищного голови Ніцевича А.В.

  


Селищний голова 				Ігор ТИСЯЧНИЙ






                                                                          Додаток 1
     до рішення Виконавчого комітету 
                                                                            Летичівської селищної ради 
                                                                 від 19.05.2021р. № 76

№п/п
Об’єкт оренди 
Адреса
Загальна плоша,
м2

Цільове призначення
Термін
оренди

Потенційний орендар
Розмір річної орендної плати
1.
Частина нежитлового приміщення, яке розташоване на 4 поверсі  Адміністративного будинку, кабінети № 154, 153, 152, 127, 129, 134, 128 (згідно технічного паспорту приміщення)  
смт Летичів, вул. Героїв Крут, 2/1 
146,5
Розміщення установ і організацій, діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевого бюджетів  
5 років
Управління Державної казначейської служби України Хмельницької області
1 грн.
2.
Частина нежитлового приміщення Адміністративного будинку
смт Летичів, вул. Соборна, 16
284,6
Розміщення установ і організацій, діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевого бюджетів  
5 років
Управління соціального захисту населення Хмельньницької районної державної адміністрації
1 грн.
3.
Частина нежитлового приміщення, яке розташоване на 2 поверсі  Адміністративного будинку, кабінети № 67,68,79,93 (згідно технічного паспорту приміщення)  
смт Летичів, вул. Героїв Крут, 2/1
44,7
Розміщення установ і організацій, діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевого бюджетів  
5 років
Відділ фінансів Летичівської селищної ради
1 грн.
4.
Частина нежитлового приміщення, яке розташоване на 1 поверсі  Адміністративного будинку, кабінет № 37 (згідно технічного паспорту приміщення)  
смт Летичів, вул. Героїв Крут, 2/1
31,8
Розміщення установ і організацій, діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевого бюджетів  
5 років
Головне управління Держгеокадастру у Хмельницькій області
1 грн.


