
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 671

15 червня 2018 р. 33 сесія 7 скликання

Про надання дозволу на передачу в оренду на конкурсних засадах 
приміщень для розміщення їдальні, з правом проведення ремонтних робіт 

(невід’ємних поліпшень в рахунок орендної плати), розташованих в 
адмінбудинку за адресою: вул. Хмельницьке шосе, буд.7, м. Вінниця,

який є об’єктом права спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області

Відповідно до статті 43, частин 4,5 статті 60 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні'’, статті 9 Закону України „Про оренду державного та 
комунального майна“ рішення 20 сесії обласної Ради 3 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”, 
рішення 16 сесії обласної Ради 3 скликання від 15 вересня 2000 року № 241 
„Про методику розрахунку і порядок використання плати за оренду майна, що 
є спільною власністю територіальних громад області’' (зі змінами та 
доповненнями), 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), 
рішення 7 сесії обласної Ради 6 скликання від 28 жовтня 201 1 року № 220 „Про 
Порядок передачі в оренду майна, що є об’єктом права спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області”, враховуючи 
звернення 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. Дозволити управлінню спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області на конкурсних засадах відповідно до чинного 
законодавства України, передати в оренду приміщення 1 поверху площею 
78,2 м2, що розташовані в адмінбудинку за адресою: вул. Хмельницьке шосе, 
буд. 7, хМ. Вінниця під розміщення їдальні.

2. Дозволити управлінню спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області, при проведенні конкурсної процедури відповідно 
до пункту 1 цього рішення, надати згоду орендарю на проведення невід’ємних



поліпшень приміщень їдальні вартістю до 80000,00 грн, в рахунок орендної 
плати.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації 
(Масленніков О.Г.) і з питань бюджету, фінансів та обласних програм 
(Мазур Г.Ф.).

Голова обласної Ради ^ОЛІЙН ИК


