ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 24.09.2020 р. № 2011
м. Вінниця
Про оренду об’єкта комунальної
власності за адресою: м. Вінниця,
площа Тараса Шевченка, 1
Розглянувши звернення Релігійної Організації «Курія Кам’янецьПодільської Дієцезії Римсько-Католицької Церкви в Україні», керуючись
підпунктом 1 пункту а) статті 29, частиною 1 статті 52 та частиною 6 статті 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України
«Про оренду державного та комунального майна», виконавчий комітет міської
ради
В И Р І Ш И В:
1. Погодити департаменту комунального майна Вінницької міської ради
передачу в оренду Релігійній Організації «Курія Кам’янець-Подільської
Дієцезії Римсько-Католицької Церкви в Україні» терміном на 20 років частини
вбудованих приміщень загальною площею 15,85 м2 (прим. №33 та частина
№34) першого поверху триповерхової будівлі Державного архіву Вінницької
області (літ. А) за адресою: м. Вінниця, площа Тараса Шевченка, 1, пам’ятки
архітектури та містобудування національного значення «Костьол» (у складі
комплексу - пам’ятки архітектури та містобудування національного значення
«Єзуїтський монастир»), охоронний номер 54/1, що взята на державний облік
Постановою Ради Міністрів УРСР від 24.08.1963р. №970 для розміщення
Вінницької канцелярії Кам’янець-Подільської Дієцезії.
2. Погодити департаменту комунального майна Вінницької міської ради
розірвання з Релігійною Організацією «Курія Кам’янець-Подільської Дієцезії
Римсько-Католицької Церкви в Україні» договору позички з правом
безоплатного користування майном від 11.07.2019р. частини вбудованих
приміщень загальною площею 15,85 м2 (прим. №33 та частина №34) першого
поверху триповерхової будівлі Державного архіву Вінницької області (літ. А)
за адресою: м. Вінниця, площа Тараса Шевченка, 1, пам’ятки архітектури та
містобудування національного значення «Костьол» (у складі комплексу -

пам’ятки архітектури та містобудування національного значення «Єзуїтський
монастир»), охоронний номер 54/1, що взята на державний облік Постановою
Ради Міністрів УРСР від 24.08.1963р. №970, укладеного для розміщення
Вінницької канцелярії Кам’янець-Подільської Дієцезії.
3. Департаменту комунального майна Вінницької міської ради:
3.1.
замовити для виконання робіт з визначення вартості пам’ятки об’єкта комунальної власності Вінницької міської об’єднаної територіальної
громади за адресою: м. Вінниця, площа Тараса Шевченка, 1, документи,
визначені пунктом 24 «Методики грошової оцінки пам’яток», затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2002р. №1447;
3.2.
замовити виконання робіт з визначення вартості пам’ятки об’єкта комунальної власності Вінницької міської об’єднаної територіальної
громади за адресою: м. Вінниця, площа Тараса Шевченка, 1;
3.3.
після виконання пунктів 3.1. та 3.2. рішення:
3.3.1. передати
виготовлені документи виконавчому комітету
Вінницької міської ради, на балансовому обліку якого знаходиться зазначений
об’єкт комунальної власності;
3.3.2. по пункту 1. рішення, після погодження органу охорони
культурної спадщини, оформити договірні відносини з орендарем у
відповідності до нормативно-правових актів;
3.3.3. по пункту 2. рішення підготувати угоду про розірвання договору
позички з правом безоплатного користування майном від 11.07.2019р.
4.
Комунальному
підприємству
«Агенція
муніципальної
нерухомості» Вінницької міської ради профінансувати виконання робіт,
зазначених в підпунктах 3.1. та 3.2. рішення.
5. Директору департаменту І. Шутаку доручити підписати від імені
департаменту комунального майна Вінницької міської ради:
5.1. договір оренди об’єкта комунальної власності зазначеного в пункті
1. рішення;
5.2. угоду про розірвання договору позички з правом безоплатного
користування майном, зазначеного в пункті 2. рішення.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови С. Матусяка.

Міський голова

С. Моргунов

Департамент комунального майна
Герасимюк Наталія Володимирівна
Заступник начальника відділу використання нерухомого майна

