
проект

УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ

2021 р. ___сесія 8 скликання

Про внесення змін до 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»

Відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу 
України, пункту 20 частини 1 статті 43, частини 4 статті 60 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду 
державного та комунального майна», постанови Кабінету Міністрів України 
«Деякі питання оренди державного та комунального майна» від 03 червня 2020 
року № 483, 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», враховуючи 
висновок постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, комунального 
майна, транспорту та розвитку інфраструктури, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1.В преамбулі рішення після слів «постанови Кабінету Міністрів 
України «Деякі питання оренди державного та комунального майна» від 03 
червня 2020 року № 483» доповнити словами «Методики розрахунку орендної 
плати за державне майно, затвердженою постановою Кабінету Міністрів 
України від 28 квітня 2021 року № 360».

2. В пункті 1 рішення після слів «Порядку передачі в оренду державного 
та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від З червня 2020 року № 483 «Деякі питання оренди державного та 
комунального майна» (далі -  Порядок) доповнити словами «Методики 
розрахунку орендної плати за державне майно, затвердженою постановою 
Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 року № 360» (далі -  
Методика)».

3. Пункт 10 рішення викласти в наступній редакції: «При визначенні 
розміру орендної плати за майно, що належить до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області керуватись



Законом, Порядком та Методикою (крім пункту 13 та абзацу 2 пункту 18 
Методики та пункт 21 додатку до Методики).

Встановити ставку за оренду нерухомого майна для бюджетних, 
прирівняних до них організацій, депутатів місцевих рад та народних депутатів 
України для розміщення громадських приймалень, кафедр навчальних 
закладів, що розміщуються в закладах охорони здоров'я в розмірі 0,4 % від 
вартості орендованого майна, визначеної шляхом проведення незалежної 
оцінки. У разі використання орендарем місць загального призначення (коли 
об'єкт оренди є частиною будівлі чи споруди та не має окремого входу, крім 
об'єктів оренди, що використовуються для розміщення їдалень) розрахунок 
орендної плати та плати за комунальні послуги проводиться на підставі 
фактично займаної площі, помноженої на коефіцієнт коригування - К. 
Розрахунок коефіцієнту проводиться за формулою: К=8з/8о, де 8з - загальна 
площа приміщень за інвентарною справою, кв.м (без врахування площі 
підвальних приміщень, якщо вони не використовуються орендарем); 8о - 
основна площа приміщень за інвентарною справою, кв.м (без врахування 
площі підвальних приміщень, якщо вони не використовуються орендарем)».

4. В абзаці 1 пункту 4 рішення слова «та подальшим затвердженням 
обласною Радою» виключити.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань будівництві комунального майна, транспорту та 
розвитку інфраструктури (Ковальов А.Є.).

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ


