
Проект

УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РІШЕННЯ

_______________ 2020 року сесія 7 скликання

Про звільнення орендарів від орендної плати 

за користування майном, що є спільною власністю 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області 

на період дії протиепідемічних обмежувальних заходів

Відповідно до пунктів 19, 20 частини 1 статті 43, пунктів 4,5 статті 60, 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 2статті 

14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 2 

грудня 1997 року № 671/97-ВР зі змінами, Закону України від 17 березня 

2020 року № 533-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

інших законів України щодо підтримки платників податків на період 

здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення 

коронавірусної хвороби (СОУЮ-19)», частини 6 статті 762, пункту 14 

«Прикінцеві та перехідні положення» Цивільного кодексу України, 

постанови Кабінету Міністрів України від 1 1 березня 2020 року № 211 «Про 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 8АІ18-СоУ-2» зі змінами, 

протоколів засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Вінницької міської ради від 11 березня 

2020 року № 8, від 16 березня 2020 року № 10, від 20 березня 2020 року № 

12, від 27 березня 2020 року № 14, від 07 квітня 2020 року № 16, 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 13 сесії обласної Ради 5 

скликання від 25 жовтня 2007 року № 419 «Про оренду майна, що є спільною 

власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області» зі 

змінами та доповненнями, рішенням 7 сесії обласної Ради 6 скликання від 

28 жовтня 2011 року № 220 «Про Порядок передачі в оренду майна, що є 

об'єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Вінницької області», а також з метою запобігання негативному розвитку 

епідемічної ситуації та для підтримки орендарів майна, що належить до



спільної власності територіальних громад Вінницької області, в зв’язку з 

встановленням карантину і обмежувальних заходів, враховуючи подання 

управління спільної комунальної власності територіальних громад 

Вінницької області та висновки постійних комісій обласної Ради з питань 

регулювання комунальної власності та приватизації і з питань бюджету, 

фінансів та обласних програм обласна Рада ВИРІШИЛА:

1.Звільнити орендарів майна, що є спільною власністю 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, на період дії 

карантину та обмежувальних заходів, спрямованих на запобігання 

виникнення і поширення коронавірусної хвороби (СОУЮ-19), від сплати 

орендної плати за умови фактичного припинення використання 

орендованого майна, що підтверджується актами балансоутримувачів 

майна, та поданої заяви орендаря:

- в розмірі 100 % від суми нарахованої орендної плати, згідно з Додатком 1;

- в розмірі 50% від суми нарахованої орендної плати, згідно з Додатком 2;

- в розмірі 50% від суми нарахованої орендної плати (таких, що не увійшли 

в Додатки 1,2) у разі надання сертифікату Торгово-промислової палати 

щодо форс-мажорних обставин.

2. Отримувачам коштів забезпечити нарахування орендної плати за 

користування майном, що є спільною власністю територіальних громад сіл, 

селищ, міст Вінницької області, визначеним у пункті 1 цього рішення.

У разі виявлення факту використання майна, що є спільною власністю 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, отримувачам 

коштів здійснювати розрахунок орендної плати відповідно до умов 

договору оренди.

3.Нарахування орендної плати не припиняється для орендарів, 

діяльність яких не підпадає під заборону у період дії карантину 

(обмежувальних заходів) відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої 

коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2» (зі змінами), та не застосовується до тих 

орендарів, які отримали згоду на здійснення невід’ємних поліпшень 

орендованого майна, і не завершили таких поліпшень станом на дату 

початку карантину.

4.Контроль за виконанням цього рішення покладається на постійні 

комісії обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та 

приватизації (О.Масленніков) і з питань бюджету, фінансів та обласних 

програм (Г.Мазур).

Голова обласної Ради А .ОЛІЙНИК



Додаток 1 

до рішення сесії 

обласної Ради 7 скликання 

від_________ 2020 р. N ____

Перелік

орендарів, які звільняються від сплати орендної плати в розмірі 100% 

за користування нерухомим майном, що є спільною власністю 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області

1 .Орендарі, які орендують приміщення (в учбових корпусах) закладів освіти

і науки з метою розміщення:

- їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи;

- ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із 

ксерокопіювання документів;

- торговельних об ’єктів з продажу поліграфічної продукції та 

канцтоварів;

- розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі 

товари.

2.Орендарі, які орендують приміщення для розміщення:

- державних закладів освіти, що частково фінансуються з державного 

бюджету, та закладів освіти, що фінансуються з місцевого бюджету;

- бібліотек, музеїв;

- шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів;

- закладів культури незалежно від форми власності, що орендують 

приміщення для здійснення статутної діяльності в сфері культури та 

мистецтв;

- салонів краси, перукарень, кабінетів масажу, тренажерних залів.

3.Орендарі, які орендують приміщення з метою:

- організації концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності;

- здійснення туроператорської та турагентської діяльності.

Заступник голови обласної Ради М.Кременюк



Додаток 2

до рішення______сесії

обласної Ради 7 скликання 

від_________ 2020 р. N ____

Перелік

орендарів, які звільняються від сплати орендної плати в розмірі 50% 

за користування нерухомим майном, що є спільною власністю 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області

1. Орендарі, що використовують нерухоме майно для розміщення:

- кафе, барів, кафе-барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що 

здійснюють продаж товарів підакцизної групи;

- кафе, барів, кафе-барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють 

продаж товарів підакцизної групи;

- ресторанів, ресторанів з нічним режимом роботи;

- їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи;

- ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із 

ксерокопіювання документів;

- комп'ютерних клубів та інтернет-кафе;

- торговельних об'єктів з продажу канцтоварів, промислових товарів 

(крім таких, що здійснюють роздрібну торгівлю засобами гігієни та 

ритуальних товарів);

- торговельних об'єктів з продажу непродовольчих товарів, що були у 

використанні;

- торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів;

- побутового обслуговування населення (крім надання ритуальних 

послуг);

- фотолабораторій та фотостудій;

- розміщення транспортних підприємств з перевезення пасажирів.

2. Орендарі - юридичні і фізичні особи, що є суб'єктами малого 

підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на 

орендованих виробничих площах.

Заступник голови обласної Ради М.Кременюк


