
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

У<Ґ. 0.Ї Ш / ш  ї ї 6

Про надання згоди на передачу в оренду майна, що перебуває в 
оперативному управлінні комунального некомерційного підприємства 

«Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова Вінницької
обласної Ради» та включення об’єкта оренди до Переліку І типу

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 3 скликання від 27 березня 2001 року № 360 «Про нову 
редакцію рішення 5 сесії обласної Ради 3 скликання від 29 квітня 1999 року 
«Про об'єкти комунальної власності», рішення 8 сесії обласної Ради 
8 скликання від 23 квітня 2020 року № 134 “Про оренду майна, що належить 
до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької 
області”, 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. Надати згоду на передачу в оренду частину нежитлових приміщень 
першого поверху корпусу № 13, а саме: палата № 9 (10,80 кв.м), перев’язочна 
№ 10 (21,00 кв.м), фізкабінет № 11 (10,30 кв.м), палата № 12 (18,60 кв.м), 
палата № 13 (9,30 кв.м), палата № 14 (9,30 кв.м), кабінет № 15 (10,10 кв.м), що 
перебувають в оперативному управлінні комунального некомерційного 
підприємства «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова 
Вінницької обласної Ради», за адресою: вул. Пирогова, б. 46, м. Вінниця, 
площею 89,4 кв.м (з коефіцієнтом коригування 1,76, що враховує місця 
загального призначення).

2. Включити на період дії договору оренди частину нежитлових 
приміщень першого поверху корпусу № 13, а саме: палата № 9 (10,80 кв.м), 
перев’язочна № 10 (21,00 кв.м), фізкабінет № 11 (10,30 кв.м), палата № 12 
(18,60 кв.м), палата № 13 (9,30 кв.м), палата № 14 (9,30 кв.м), кабінет № 15 
(10,10 кв.м), що перебувають в оперативному управлінні комунального 
некомерційного підприємства «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. 
Пирогова Вінницької обласної Ради», за адресою: вул. Пирогова, б. 46,



м. Вінниця, площею 89,4 кв.м (з коефіцієнтом коригування 1,76, що враховує 
місця загального призначення) до Переліку І типу.

3. Управлінню спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області (Орендодавець), комунальному некомерційному 
підприємству «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова 
Вінницької обласної Ради» (Балансоутримувач) здійснити всі необхідні 
заходи, зазначені в пунктах цього розпорядження відповідно до чинного 
законодавства та укласти договір оренди з оформленням акта приймання- 
передачі майна.

4. Це розпорядження підлягає затвердженню на черговій сесії обласної
Ради.

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

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ


