
УКРАЇНА  

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про надання згоди на передачу в оренду та 
про включення до П ереліку другого типу нерухомого майна, 

розташованого за адресою: вул. Спортивна, б.З, смт М уровані Курилівці 
М огилів-Подільського району Вінницької області

Відповідно до пункту 18 частини 6, частини 7 етапі 55, частин 4, 5 статті 60 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 6 Закону України 
«Про оренду державного та  комунального майна», постанови Кабінету М іністрів 
України від 03 червня 2020 р о ї^  №483 «Деякі питання оренди державного та 
комунального майна», ріш ення 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», ріш ення 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), рішення 24 сесії обласної Ради 8 скликання від 29 квітня 2022 року № ЗЬ7 
«Про встановлення плати за оренду майна, що є спільною власністю територіальних 
громад cijij  ̂ селищ, міст В інницької області та передається Квартирно - 
експлуатаційному відділу міста Вінниці», враховуючи клопотання управління 
спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької ошіасті та 
висновок постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, 
транспорту га розвитку інфраструктури:

1. Надати згоду на передачу в оренду нерухомого майна (окремі приміщення, 
будівлі, споруди згідно з додатком), загальною площею 3844^42 кв.м, розтащованого 
за ^адресою: вул. Спортивна, б.З, смт М уровані Курилівці Могилів-Подільського 
району Вінницької області, що належать^ до спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ , міст Вінницької області - для розміщ ення установи, діяльність 
якої фінансується за рахунок державного бюджету.

2. Включити на період д ії договору оренди до Переліку другого типу нерухоме 
майно (окремі приміщ ення, будівлі, споруди згідно з додатком), загальною площею 
3844,42 кв.м, розташ оване за адресою: вул. Спортивна, б.З, смт М уровані Курилівці 
Могилів-Подільського району Вінницької області, що належать до спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

3. Управлінню спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області (Орендодавець}, М урованокуриловецькій загальноосвітній 
санаторній школі-інтернату І-І1Ґ ступенів Вінницької обласної Ради 
(Балансоутримува.ч) здійснити всі необхідні заходи, зазначені в пунктах 1,2 цього 
розпорядження, відповідно до чинного законодавства та після укладення договору 
оренди надати один примірник Вінницькій обласній Раді протягом 10 робочих днів.

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

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



Додаток 
до розпорядження голови 

Вінницької обласної Ради №  S ' 
від 20 року

П ерелік
нерухомого майна, розташованого за адресою: вул. Спортивна, б.З, 
смт М уровані Курилівці М огилів-Подільського району Вінницької 

області, що включається до П ереліку II типу

1. Приміщ ення навчального корпусу (літ. А): перший поверх - № №  І - IV,
1-11; другий поверх; підвал;

2. Погріб (літ. А 1);
3. Приміщ ення спального корпусу (літ. Б): перш ий поверх - № №  IV-X,

14,19,20,25,26; другий поверх; підвал;
4. їдальня (підвал) (літ. Б1);
5. Погріб (літ. Б2);
6. Погріб (літ. БЗ);
7. Приміщ ення пральні-лазні (літ. В): № №  1,11,111,1-10,12-16;
8. Приміщення майстерні (літ. Г) № №  1-10;
9. Електрощ итова (літ. Е);
10. Електрощ итова підвалу (літ. Е1);
11. Погріб (літ. Ж);
12. Вбиральня (літ. К);
13. Вбиральня (літ. Л);
14. Приміщ ення І поверху спортивної зали (літ. М);
15. Ганок (літ. м);
16. Ганок (літ. МІ);
17. Дизельна (літ. О);
18. Л ікарня-ізолятор (літ. С);
19. Ворота (1, З, 8);
20. Огорожа (2, 4, 9);
21. П ід п ір н а  ст іна  (5, 6, 7);
22. Сходини (10, 11, 12);
23. Замощ ення (І, II, ТИ).

Перш ий заступник  
голови обласної Ради В. КІСТІО Н


