У К Р А ЇН А
В ІН Н И Ц Ь К А О Б Л А С Н А Р А Д А

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про надання згоди на передачу в оренду
та вклю чення до П ереліку перш ого типу нерухом ого майна,
розташ ованого за адресою : вул. А м осова, 6.1, м. Вінниця

Відповідно до пункту 18 частини 6, частини 7 статті 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 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 висно^вок
постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, комунального майна,
транспорту та розвитку інфраструктури;
1. Надати згоду на передачу в оренду частини димової труби котельні, що
належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Вінницької області, розташованої за адресою: вул. Амосова, 6.1, м. Вінниця,
основною та загальною площею 30,0 кв.м з метою розміщення технічних засобів і
антен операторів телекомунікацій, суб'єктів підприємницької діяльності, які
надають послуги зв'язку, послуги доступу до Інтернету, телекомунікації,
передання сигналу мовлення.
2. Включити н а ' період дії договору оренди до Переліку першого типу
частину димової труби котельні, що належить до спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, розташованої за
адресою: вул. Амосова, 6.1, м. Вінниця, основною та загальною площею 30,0 кв.м.
3. Управлінню спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької
області
(Орендодавець),
комунальному
підприємству
“Вінницяоблтеплоенерго” (Балансоутримувач) здійснити всі необхідні заходи,
зазначені в пунктах 1,2 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 покл^асти на постійну
комісію обласної Ради з питань будівї^цтва, комунального майна, транспорту та
розвитку інфраструктури (Ковальов А .^ ^
jj

Голова обласної Ради

В. С О К О Л О В И Й

висновок
управління з питань м айнових та орендних відносин, будівництва,
інф раструктури, Ж К Г виконавчого апарату обл асн ої Ради
до поданих матеріалів
1.

Суть питання:

Надання згоди на передачу в оренду та включення до Переліку 1 типу {через
аукціон) нерухомого майна для розміщення технічних засобів і антен операторів
телекомунікацій, суб'єктів підприємницької діяльності, які надають послуги
зв'язку, послуги доступу до Інтернету, телекомунікації, передання сигналу
мовлення, а саме: частини димової труби котельні, основною та загальною площею
30,0 кв.м, розташованої за адресою; вул. Амосова, 6.1, м. Вінниця.
{Заявник ТОВ “лайфселл ”; Балансоутримувач - КП ‘Бінниьріоблтєплоенерго ').
-

2.
В ідповідність поданих матеріалів Закону У країни «П ро місцеве
сам оврядування в Україні»:

Відповідає
3.
В ідповідність
поданих
матеріалів
законам
У країни
та
норм ативно-правовим актам прийнятих В інницькою обласною Радою , що
регулю ю ть виріш ення дан ого питання:

Відповідає:
4.

П ропозиції до поданих матеріалів:

Управлінням з питань майнових та орендних відносин, будівництва,
інфраструктури, ЖКГ виконавчого апарату обласної Ради підготовлено та
направляється для розгляду на засіданні постійної комісії обласної Ради з питань
будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури проект
розпорядження ‘'Про надання згоди на передачу в оренду та включення до Переліку
першого типу нерухомого майна, розташованого за адресою: вул. Амосова, 6.1,
м. Вінниця

Н ачальник управління
з питань м айнових та
орендних відносин, будівництва,
інф раструктури, Ж К Г
виконавчого апарату обласної Радщгії====^

^

В. Б РО В А Р Н И К

