
У К РА ЇН А  
В ІН Н И Ц Ь К А  О Б Л А С Н А  РАДА

Р ІШ Е Н Н Я  № 407

26 серпня 2022 р. 28 сесія 8 скликання

Про передачу в оренду транспортного засобу для Вінницької обласної 
організації Українського товариства сліпих

Відповідно до пункту 20 частини 1, частини 2 статті 43, частини 5 статті 
60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України 
«Про оренду державного та комунального майна», постанови Кабінету 
М іністрів України від 03 червня 2020 року №  483 «Деякі питання оренди 
державного та комунального майна», постанови Кабінету М іністрів України від 
27 травня 2022 року «Про особливості оренди державного та комунального 
майна у період воєнного стану», 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 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» (зі змінами та доповненнями), враховуючи 
звернення Вінницької обласної організації Українського товариства сліпих, 
клопотання управління спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області та висновок постійної комісії обласної Ради з питань 
будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури, 
обласна Рада ВИРІШ ИЛА:

1. Надати згоду на передачу в оренду транспортного засобу (автобус) 
марки «Еталон А079.54», 2015 року випуску, реєстраційний номерний знак 
АВ0913СР, номер кузова У6РА 07954Е3012047, що є спільною власністю 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області для забезпечення 
виконання статутної діяльності Вінницькою обласною організацією 
Українського товариства сліпих.

2. Включити на період дії договору оренди до Переліку другого типу 
транспортний засіб (автобус) марки «Еталон А079.54», 2015 року випуску, 
реєстраційний номерний знак АВ0913СР, номер кузова У6РА 07954Е3012047, 
що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької 
області.



3. Встановити місячну плату за оренду майна, визначеного в пункті 1 
цього рішення, в розмірі 1,0 гривні. Зазначена орендна плата не індексується, 
не розподіляється та спрямовується Орендарем Орендодавцю в повному обсязі.

4. Комунальному некомерційному підприємству «Авторемонтна база 
закладів охорони здоров’я Вінницької обласної Ради» (Орендодавець) 
здійснити всі необхідні заходи, зазначені в пунктах 1-3 цього рішення, 
відповідно до чинного законодавства та після укладення договору оренди 
надати один примірник Управлінню спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області та Вінницькій обласній Раді 
протягом 10 робочих днів.

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

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ


