УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖ ЕННЯ

Про надання згоди на передачу в оренду та про включення до
Переліку другого типу нерухомого майна, розташованого за адресою:
вул. Театральна, 6.15, м. Вінниця
В ідповідно до пункту 18 частини 6, частини 7 статті 55, частин 4,5 статті
60 Закону У країни «П ро м ісцеве сам оврядування в У країні», статті 6 Закону
У країни «П ро оренду держ авного та комунального м айна», постанови Кабінету
М іністрів У країни від 03 червня 2020 року № 483 «Д еякі питання оренди
держ авного та комунального майна», ріш ення 20 сесії обласної Ради З
скликання від 27 березня 2001 року № 360 «П ро нову редакцію ріш ення 5 сесії
обласної Ради 3 скликання від 29 квітня 1999 року «П ро об'єкти комунальної
власності», ріш ення 8 сесії обласної Ради 8 скликання від 23 квітня 2021 року
№ 134 “П ро оренду майна, щ о належ ить до спільної власності територіальних
громад сіл, селищ , м іст В інницької області” (зі зм інами), враховую чи
клопотання управління спільної комунальної власності територіальних громад
В інницької області та висновок постійної ком ісії обласної Ради з питань
будівництва, ком унального м айна, транспорту та розвитку інфраструктури:
1. Н адати згоду на передачу в оренду підвальних приміщ ень № № 25-27,
загальною площ ею 43,73 кв.м (основною площ ею 27,5 кв.м) адм іністративної
будівлі, розташ ованої за адресою : вул. Т еатральна, 6.15, м. Вінниця, що
належ ить до спільної власності територіальних гром ад сіл, селищ , міст
В інницької області, для розм іщ ення закладу, діяльність якого ф інансується за
рахунок місцевого бю джету.
2. В клю чити на період д ії договору оренди до П ереліку другого типу
підвальні прим іщ ення № № 25-27, загальною площ ею 43,73 кв.м (основною
площ ею 27,5 кв.м ) адм іністративної будівлі, розташ ованої за адресою :
вул. Т еатральна, 6.15, м. В інниця, щ о належ ить до спільної власності
територіальних ір о м ад сіл, селищ , м іст В інницької області.
3. У правлінню спільної комунальної власності територіальних громад
В інницької області (О рендодавець) здійснити всі необхідні заходи, зазначені в
пунктах 1,2 цього розпорядж ення, відповідно до чинного законодавства та
після укладення договору оренди надати один прим ірник В інницькій обласній
Раді протягом 10 робочих днів.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на постійну
комісію обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту
та розвитку інфраструктури (Ковальов А.Є.).

Голова обласної Ради
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