ВШНПНЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про продовження договорів оренди нерухомого майна,
що належить До спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Вінницької області
Відповідно до пункту 18 частини 6, частини 7 статті 55, частин 4,5 статті
60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 18 Закону
України ‘Про оренду державного та комунального майна”, постанови Кабінету
Міністрів 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 рішення 5 сесії
обласної Ради З скликання 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 Вінницької області” (зі змінами), враховуючи
клопотання управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області та висновок постійної комісії обласної Ради з питань
будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури:

1.
Оголосити аукціони на право оренди нерухомого майна, що перебуває в
оперативному управлінні комунального некомерційного підприємства
“Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний
центр Вінницької обласної Ради”, розташованого за адресою: вул. МічурІна,
6.32, м. Вінниця, за результатами яких договори оренди можуть бути
продовжені з існуючими шендарями, або укладені з новими, а саме:
- приміщення №№ 6,9 будівлі гаражу (літ. 31), корисною та загальною
площею 63,5 кв.м для розміщення станції технічного обслуговування
автомобілів- приміщення № 1 будівлі прохідної (літ. ЇС^, корисною та загальною
площею 9,7 кв.м для розміщення торгівельних об’єктів, які не здійснюють
продаж товарів підакцизної групи;
- частина сходової клітини № 102 першого поверху будівлі (літ. Ж1),
корисною 1,0 кв.м (загальною площею 1,63 кв.м) для встановлення
торгівельного автомату*
- частина сходової клітини № 102 першого поверху будівлі (літ. Ж1),
корисною площею 1,0 кв.м (загальною площею 1,63 кв.м) для встановлення
платіжного терміналу;
- приміщення № 10 першого поверху будівлі гаражу (літ. 31), корисною та
загальною площею 48,4 кв.м для розміщення станції технічного обслуговування
автомобілів;
- приміщення № 4 будівлі (літ. Ц), корисною площею 27,1 кв.м (загальною
площею 36,86 кв.м) для розміщення аптеки;
- приміщення № 14 / першого поверху будівлі (літ. Ж1), корисною площею
4,8 кв.м (загальною площею 7,82 кв.м) для використання під офіс;
- частина приміщення № 101 першого поверху будівлі (літ. Ж1), корисною
площею 2,0 кв.м (загальною площею 3,26 кв.м) для встановлення банкомату;
- приміщення пд^шого поверху № 8 будівлі гаражу (літ. 31), корисною та
загальною площею 4-5,2 кв.м для використання під майстерню;
- частина приміщення № 115 першого поверху будівлі (літ. Ж1), корисною
площею 4,0 кв.м (загальною площею 6,52 кв.м) для використання під офіс;

приміщення №№ 109-114,116 першого поверху будівлі (літ. ЛІ),
корисною та загальною площею 50,7 кв.м для розміщення аптеки.
2. Управлінню спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької
області
(Орендодавець),
комунальному
некомерціиному
підприємстві '‘Вінницькии
обласний клінічний високоспеціалізовании
ендокринологічний центр Вінницької обласної Ради” (Балансоутримувач)
заходи визначені пунктом 1 цього розпорядження здійснити відповідно до
чинного законодавства та після укладення договору оренди надати один
примірник Вінницькій обласній Раді протягом 10 робочих днів.
3. Внести зміни до розпорядження голови Вінницької обласної Ради від
ЗО липня 2021 року № 224 ‘Про оголошення аукціону на право оренди
нежитлових приміщень, розташованих за а^ е со ю : вул. Театральна, 6.14,
м. Вінниця, за результатами якого чиннии договір оренди може бути
продовжений з приватним підприємством “Культтовари - Вінниця” або
укладений з новим орендарем” замінивши^ пункті 1 цифри 55,56 на 65,66.
4. Контроль за виконанням цього р ш п о р ^ж ен н я покласти на постійну
комісію обласної Ради з питань будівнишва, кЛ унального майна, транспорту
та розвитку інфраструктури (Ковальов ^ .^ .)
/
Голова обласної Ради

В. СОКОЛОВИЙ

