УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про надання згоди на передачу в оренду та нро в к л ю ч є ї і н я д о
Переліку першого тину частини вестибюлю першого поверху о с н о в н о г о
корпусу^ розташованого за адресою: вул. В. Стуса, б. 11, м. Вінниця
В ідповідно д о пункту 18 частини 6, частини 7 статті 55, частин 4,5
статті 60 Закону У країни «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 6
Закону України «Про оренду державного та комунального майна»,
постанови Кабінету М іністрів України від 03 червня 2020 року № 483 «Деякі
питання оренди державного та комунального майна», рішення 20 сесії
обласної Ради З скликання від 27 березня 2001 року № 360 «Про нову
редакцію ріш ення 5 сесії обласної Ради З скликаїш я від 29 квітня 1999 року
«Про об'єкти комунальної власності», рішення 8 сесії обласної Ради
8 скликання від 23 квітня 2021 року № 134 “Про оренду майна, що належить
до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницько
області” зі змінами, враховуючи клопотання управління спільної комунально
власності територіальних громаді Вінницької області та висновок постійної
комісії обласної Ради з питань будівництва, комуналп^ного майна, транспорту
та розвитку інфраструктури:
1. Н адати згоду на передачу в оренду частини вестибюлю першого
поверху основного корпусу (літ. А), розтапюваного за адресою: вул. В. Стуса,
б. 11, м. Вінниця, корисною площею 2,0 кв.м (загаінлюю площею 3,82 кв.м),
ІДО персбувае в оперативіюму управлінні комунаіп^ного пскомерційного
підприємства «Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер
радіаційного захисту населення Вінницької обласної Ради» для встановлення
платіжного терміналу.
2. Вклю чити на період дії договору оренди до Переліку перпюго типу
частину вестибюлю периіог'о поверху основного корпусу (літ. А),
розтапюваного за адресою: вул. В. Стуса, б. 1 І, м. І^інниця, корисною площею
2,0 кв.м (загальною площ ею 3,82 кв.м), що перебуває в оперативному
управлінні
комунального
пскомерційного
підприємства
«Вінницький
обласний спеціалізований к л і і і і ч н и й
диспансер радіаційного захисту
населення Вінницької обласної Ради».
3.
Управлінню спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької
області
(Орендодавець),
комунальному
некомерційному
підприємству «Віттницький обласний спеціалізований клінічний диспансер
радіаційного
захисту
населення
В інницької
обласної
Ради»
(Балансоутримувач) здійснити всі необхідні заходи, зазначені в пунктах 1, 2

цього розпорядж ення ВІДПОВІДНО до чинного законодавства та після укладення
договору оренди надати один примірник Вінницькій обласній Раді протягом
10 робочих днів.
4.
Контроль за виконанням цього розпорядж ення покласти на постійну
комісію обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту
та розвитку інфраструктури (Коваль^|з А .Є .^

Голова обласної Ради
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