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УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РІШЕННЯ

2020 року сесія 7 скликання

Про надання згоди на передачу в оренду 
нежитлових приміщень, загальною площею 122,9 кв.м, 

розташованих за адресою: вул. В. Порика, 6.21, м. Вінниця

Відповідно до пунктів 19, 20 частини 1 статті 43, пунктів 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 3 скликання від 29 квітня 1999 року „Про об'єкти комунальної 
власності”, враховуючи звернення управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області та висновок постійної комісії 
обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації:

1. Надати управлінню спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області згоду на передачу в оренду нежитлових приміщень 
цокольного поверху будинку, розташованого за адресою: вул. В. Порика, 6.21, 
м. Вінниця, загальною площею 122,9 кв.м, з додатковими умовами, згідно з 
Додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та 
приватизації (Масленніков О.Г.).

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Додаток 
до рішення сесії 7 скликання

Вінницької обласної Ради 
від N2

Додаткові умови оренди 
нежитлових приміщень цокольного поверху будинку, розташованого за 
адресою: вул. В. Порика, 6.21, м. Вінниця, загальною площею 122,9 кв.м

Обмеження щодо використання майна:

- Заклади харчування, кафе, бари, ресторани, які здійснюють продаж 
товарів підакцизної групи. Торговельні об’єкти, які здійснюють продаж 
товарів підакцизної групи;

- Нічні клуби. Ресторани з нічним режимом роботи (після 22 год). 
Сауни, лазні. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної 
діяльності. Готелі, хостели, турбази, мотелі, кемпінги, літні будиночки. 
Комп’ютерні клуби та Інтернет-кафе

- Ритуальні послуги. Громадські вбиральні. Збір і сортування вторинної 
сировини;

- Стоянки автомобілів. Розміщення транспортних підприємств з 
перевезення пасажирів і вантажів. Станції технічного обслуговування 
автомобілів;

- Розміщення суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють 
іншу виробничу діяльність.

Заступник 
голови обласної Ради М. Кременюк


