
MIHICTEPCTBO ОСВIТИ I НАУКИ УКРАiНИ
нАкАз

м. Киiв

/ý 20 /Ia. Ng /3?3

Про закрiпленЕя державного майна
за Хмельницьким професiйним лiцеем

Вiдповiдно до статей 135, 1з7 Господарського кодексу Украiни, cTaTTiб Закону Украiни пПро управлiння об'ектur, д.р*авноi власностi>>, частинидругоi cTaTTi 49 Закону Украihи кПро прЪфесiй"о-r.*"i""у ' 
";;;;;Положення про MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни, затвердженогопостановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд iO *оrr"я ZOИ р. Jф 6З0, тавраховуючи звернення .щепартаменту освiти i науки Хмельницькоi обласноiдержавноi адмiнiстрацii вiд z7.06.2018 Ml782-38/2018, з метоювпорядкування облiку об'ектiв державноi власностi

НАКАЗУЮ:

1, Закрiпити на правi оперативного управлiння за Хмельницькимпрофесiйним лiцеем нерухоме державне майнь згiдно з перелiком, Щододаеться.

2. !иректору Хмельницького професiйного лiцею забезпечити:1) протягом 2018_2019 .po*i" проведеннrI в установленомузаконодавством порядку державноi реестрацii речових npu, 
"u нерухомемайно, зfi}начене у пунктi 1 цього наказу;2) ефективне використання державного майна, закрiпленоговiдповiдно до цього нак€ву.

3. Контроль
MiHicTpa Гребу Р. В.

MiHicTp

за виконанням цього нак€ву покласти на заступника

а- р*

Л. М. Гриневич
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виl,яt,
зl|ерzкевшоrо peee"lpy речовпх прав ше порухомс мrйrlо ttpo рgссl,рлlriш ttpшBa B;lactttlcli

lll.цексвttй помер витяlу:

flaTa, час формуванllя:
Витяг сформовано:

l li;tcтaBa формуваllltя
ви,rяtу]

265403414

l2.07.202I l I :46:0-1

CKtlttb Ilатttзtiя l[cTpiBlra" I,tяс.,tttвськit Micl,Ka ptt.,ta Iзяс:l;lt]сllli(ll,t)
paiitll ty Х Mc;l l,t tltt tt,Ktti tlб.ltас,ri. Х мс; l l,t t llt tbKtt ttб.il.

11Я11 1PCCсrPartiiirlll\l !lt)\ttjl)l.)r.r: :l66]66()(), .tara i ,t;tc pcl cl;rlttliT lltяtttt:
07 .07 .202l l4:45:30. заявttлli,: Cr"atlic:tall l 

'pиlupil:i [}пuil:tt,.,;lt,r
(yrloBtltlBaltcetta tlсоба )

Ресс,rраl ti й ll llii 1,1oMeJr
0б'сrtа исрухомоIо
майна:

Об'скт HepyxoMсl1,o
Maiitla:

0tlиc об'r,к,га:

A;tpccit:

,{Hтya;lыla illфорrrаrtiя llpo об'(.кг tlop}.xо,rtolTt rrайllд
24060з046tl l(} l

комtlлекС булiве.ltЬ,га ctlopyjl. оri'сrг жиr;,lовоТ llepvxolrlclc,l,i: lIi

Заl,шlыtа tl;lоllta { KB.pr ): 1-1.154. l

Xrte;t1,1tltttttKil tlбJl.. tt. X:rtc;l1,1tttltbKttii. llvjlltllrl ()зс1lltа. бv.,tlttltltt Х

ВiЛОПrостi llpo ск.[ адоRi .lt|ct,и 1lи об'скl-а llepyxoмOlrr май lla
(.lкllх-Oв* час,гtrllа tlб'r,к,l,а llal}.la",lыl()-Bttlr<lfitllt,ti rlltiic,lclrlli
IIcpyxo!\tol1l Maiilla:

Оllис cK.lla;tOBoT чac,t,tllllt: Заl,а,lьttа ll.|l0utir {KB.:rt): l 9:{},(i

Ск;lадова чacTиl{a об'с,к,га ,tаI.аjlыIO-tttrбут.овиii K()pllyc i.,ta,llыri ,t.al сllор.lзiutч
HcpyxOMоl,(l Maiiшa:

Оltис скла.,lсlвоТ,lttc,t,llllt{: Зttl.rulьлlа llJl()Il(tl (кв.м): 2_1()7,7

Ск:lадtlва частиllа об'скrа у.tбовиi.i кOрIIус
IIýрухол,toгo Maiitta:

опис cKllallclBoT частиlllt: Заt.шlыlа llllollttl (KB.rvl): 2tt58.9

Скэlаiкlва rlacT}r,la trб'скта гарах(
ITepyxoмol,tr Maiilla:

Oltиc cKlla.,ttlBtlT .tat*rиtttt: Заl.а;lыtа llJl()ll{it {кв.м): l 22

Ск;lадова частиtlа об't,ктп ()fi()llccx()R!lIllý
, lcpyxоrltl1,tl Mai,il la :

оllис cK.rla.'ltlBоT час,trtllи: ЗalB:lt tla ,lJl()ltltt (кн.м): -3(),l{

Ск;lадова чtlсти}ла об'скt,а l.yalJlel.
нýрухомого майirа:

оllис cK.lla.iltrBoT часr,и1ltл : 3al.it.llыltl,1Jl0llta ( кв.м ): 8,.{

Ск.llалuва Lrас,г}tl tlt о6't.к,га п(};йiсжI lil Btl".ttliittla
llcpyxoмOr,(l Maiil la ;

()llиg cK.,taltoBoi .lас,гиtllt; Заl.а.;tl,ttil,,r,о,,кr (кв,м): l 20

Ск.llадова чаg|ина об'скr-h трашсформа1.0рllа tli;lc.l.ittlltiя
}lсрухOмог(l майt.lа:

Опис ск.llадilвоТ час,гlлllи: Заlа:lыtа tlJlotlla (кв,м): 48.2
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Акrулльпп iнформаltiя llpo ttpaRo B;lacшocтi

lltrMep з$пиýý rlp(r rrpilBо B;lttcltocl{ /;кrвiрчоf НlПСtlОС'ri: {293l38l

Ск.llадова час,r}l,tа об'ск,га
llcpyxoMo1,0 Maiil la,:

Ol l ltc cK.llajloBoi .lасr,и l l ll :

(]к.llадова tltlc,гll lla trб't,K,t,a
,{ерухомого MaЁtlta:

()пис склzulовоТ час,гlr l l tt :

'Гиll llpaBa B.ltttclltrcr,i:

l.[aTa. час..;1сржавноТ
ресстрацl!:

l,{ержавlли й pccc,lpltl,op :

I Ii;rсr,ава,;tэtя ilерлсавt ltrT
pcccl,paltll:

l l iлс,гава вI-IесеllIIя
заl I1,1cv:

(Dollrla в;tаспtlс,гi ;

Розмiр чilстк},:

L};tасtlики:

cll()l}y,,ta

Зal"a.it1,1la llJltrllta (кв.м): l ]0--{,

|,yl,},1,()жI'.I,(}K

3ага,;tьttа lIJI()ttta ( кв,лt}: бt<()7. l

l ltrraBo B.llttcl.ttlcl,i

0'1,07 .2{'l2l l 4:45:.]0

CKtrшb llаталiя llсчрiвllа. 1,;яс;tавсl,tса pticbKa рil.,ш l]ясj}ilаськ()l-t)

райоlrу Х Mc;l bt t и l tbKo[ trСHlacтi. Х llcJl 1,1l и t lbKa сlб:l.

витяl, з C,,[lttttlгo рс(:с,гру trб'c:KтiB.leprKaBtttlT B:tacttoc,гi llttr,,ltl

llсржав,lогtl майtlа. ссрiя ,t,tr ll()rlep: l0- l5- lб l.ý], Btt.,tallllii l2.0l1,202{}.
Bl{,,lil Bll 1,1 к: Фоl ljl jtcp)йia BI l(}l,tl м аtй t tit У KpaTl t l t

l)iltlclttlя IIрtr .:IcpжilBIlv llc(,cтllalliltr ll;raH ,га Тх tlбr,я;ксlIl, {,t lli,'1Kplt t't Яrt

рtlзлiлу). iltлcKýllltii Itollýp: 5922]065 Bi;t l],07.]0]l ll:l]:28. ('K,tlllt,

ilа,га.liя llc,lpiBrla, lзяс;lrtltсl,ttit tlic1,1ta ра.,1а 1,1яc"lilllc|,h,()l-() plliitrrt1'

Х ttc. lt,l l l t l ll,KtlT trCljtilc,t i.,\ \t r-,.,l 1,1 l l t t tl, Kil tlб.: t.

jl,cPжal]lIa

I

MilticTl,.pc1,1ltl tlclti,rll i ttit1,1tlt YцraTltlt. Ktut Cj[I)I l()Y: ]R6] l l,Ч5. K'pirTrla

pct,c,rpal tiT: У rcpairla

I}и,гяr" ct|lopMyBaB: CKolrb l1.1"I.
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Додаток до наказу

Перелiк нерухомого державного майна,
що закрiплюеться на.правi оперативного управлiння

за Хмельницькйм професiйним лiцеем

MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни
вiд<<_L >>J/- ,z018 р. хпZЗ!

Заступник начальника управлiння з питань
державного майна та пiдпри€мств

з оригiнаБТ
згiдно

Ns
з.п.

Iнвентарний
номер

назва майна Мiсцезнаходження майна

Площа

розмiр
об'екта,
кв. м

1 l03 1000 1 Навчально-виробничi
майстернi

м. Хмельницький, вул.
Озерна, 8

1920,6
кв.м

,)
1 03 10002 Загально-побутовий корпус

iдальнi та спортзалу
м. Хмельницький, вул.
Озерна, 8

2407,7
кв.м

3 103 1 0004 Учбовий корпус м. Хмельницький, вул.
Озерцq" 8

2858,9
кв.м

4 l0з l 0008 Гараж м. Хмельницький, вул.
Озерна,8

l22
кв.м

5 103 10009 овочесховище м. Хмельницький, вул.
Озерна,8

30,8
кв.м,

6 1 03 100 10 Туалет м. Хмельницький, вул.
Озерна,8

8,4
кв.м

7 103300 12 Пожежна водойма м. Хмельницький, вул.
Озерна,8

l20
кв.м

8 103 10007 Трансформаторна
пlдстанцш

м. Хмельницький, вул.
Озерна,8

48,2
кв.м

9 1 03 l0006 Спорула м. Хмельницький, вул.
Озерна,8

l30,4
кв.м

l0 103200 14 Житлове примiщення м. Хмельницький, вул.
Озерна,8

l 16,8
кв,м

ll 1 03200 1 5 Квартири в гуртожитку
(частина майна)

м. Хмельницький, вул.
Озерна,8

385,3
кв.м

12 1 03200 16 Квартири в ryртожитку
(частина майна)

м. Хмельницький, вул.
Озерна,8

l82,4
кв.м

13 1 0320003 Гуртожиток
(частина майна)

м. Хмельницький, вул.
Озерна,8

6807, l
кв.м
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