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В І Н Н И Ц Ь К А  О Б Л А С Н А  РА Д А

Р І Ш Е Н Н Я  № 433

25 листопада 2022 р. 32 сесія 8 скликання

Про особливості оренди майна, т о  належить до сп ільної власності 
територіальних громад сіл, се:іиін, міст В інницької області

у  неріоі і  B O d iH O i  o с і а н х

Відповідно до пункту 20 частини 1, частини 2 статті 43, частини 5 статті 60 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 
правовий реж им воєнного стану», Закону України «П ро торгово-промислові 
палати в Україні», Закону України «Про оренду держ авного та комунального 
майна», постанови Кабінету М іністрів України «Деякі питання оренди 
держ авного та комунального майна» від 03 червня 2020 року №  483, постанови 
Кабінету М іністрів  України «Про особливості оренди держ авного та 
комунального майна у період воєнного стану» від 27 травня 2022 року №  634, 
Указу П резидента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 
24 лю того 2022 року №  64/2022, Указу П резидента України від 14 березня 
2022 року №  133/2022 «Про продовження строку д ії воєнного стану», Указу 
П резидента України від 17 травня 2022 року №  341/2022 «Про продовження 
строку дії воєнного стану», 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 о б ’єкти комунальної власності», 
ріш ення 8 сесії обласної Ради 8 скликання від 23 квітня 2021 року №> 134 «Про 
оренду майна, що належ ить до спільної власності територіальних громад, сіл, 
селищ, міст В інницької області» (зі змінами та доповненнями), враховуючи 
клопотання управління спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області та висновки постійних комісій обласної Ради з питань 
економіки, ф інансів та бю дж ету та з питань будівництва, комунального майна, 
транспорту та розвитку інфраструктури, обласна Рада ВИ РІШ И ЛА :

1. Звільнити, на період дії воєнного стану і протягом місяця після його 
припинення, від сплати орендної плати орендарів майна, що належить до 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, 
за договорами оренди, укладеними до 24 лю того 2022 року або укладеними 
після цієї дати, без проведення аукціону чи за результатами аукціонів, що 
відбулися 24 лю того  2022 року або раніш е, в частині майна, що 
використовується для облаш тування о б ’єктів укриття або о б ’єктів оборони, 
згідно з додатком до цього рішення.



2. О реилоланцю  маїліа u ioca iic ii i іи і іср ср а \\м о к  орси.іиоі ііааиі at 
використання майна ійліювілно ло л о л а їка  лі' iii.tao рііііснмя іа аі 
встановленою  оренлиою  анижкою. починаючи а 24 ліок-ио 2022 poKv.

3. Переможці електронних аукціонів, які взяли участь в аукціоні з метою 
переміщ ення виробництв, офісів та інших активів і потужностей для 
провадження господарської діяльності з приміщ ень, що розташовані у 
м. В інниця та Вінницькій  області та постраждали внаслідок збройної а ф е с і ї  
російської федерації, протягом перш их шести місяців оренди сплачую ть 
місячну орендну плату (у тому числі авансовий внесок) в розмірі 1,0 гривня за 
1,0 кв. м орендованої площі.

Для отримання права на пільгову орендну плату перемож ець аукціону 
разом із підписанням протоколу аукціону подає орендодавцю  клопотання про 
сприяння переміщ енню  виробництва, офісу та інших активів і потужностей для 
провадження господарської діяльності, видане В інницькою  обласною 
військовою адміністрацією. Клопотання може бути видано не пізніше дати, що 
передує даті проведення аукціону.

Клопотання орендаря та клопотання В інницької обласної військової 
адміністрації про сприяння переміщення виробництв, офісів та інших активів і 
потужностей для провадження господарської діяльності подається за Формою, 
встановленою  Ф ондом держ авного майна. П ро застосування пільгової орендної 
плати орендодавець приймає рішення одночасно із затвердж енням протоколу 
аукціону. Клопотання Вінницької обласної в ійськової адміністрації про 
сприяння перем іщ енню  виробництв, офісів та інших активів і потужностей для 
провадження господарської діяльності та рішення про застосування пільгової 
орендної плати оприлю дню ється в електронній торговій  системі протягом 
одного місяця після припинення чи скасування воєнного стану.

4. Встановити право на отримання в оренду майна, що належить до 
спільної комунальної власності територіальних громад В інницької області без 
проведення аукціону з м ісячною  орендною  платою (та авансовим внеском) в 
розмірі 1,0 ф и в н і  - для підприємств, установ (закладів), організацій - 
балансоутримувачів  майна, т о  належить до спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст В інницької області та було пош кодж ено (або знищ ено) 
внаслідок збройної агресії російської федерації, на період до відновлення 
пош кодж еного майна (отримання аналогічного майна в оперативне управління 
чи господарське відання).

5. К онтроль за виконанням цього ріш ення покласти на постійні ком іс ії  
обласної Ради з питань економіки, фінансів та бю дж ету (Якубович Г. А.) та з 
питань будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку 
інфраструктури (Ковальов А. Є.)

Голова обласної Ради В. С О К О Л О В И Й



Д одаток 
до ріш ення 32 сесії обласної 

Ради 8 скликання 
від 25 .11. 2022 року № 433

№
з/п

№  Д оговору О рендар

1 Б/н Товариство 3 обм еж еною  відповідальністю  «Оспоом-2»
2 21-4 Товариство 3 обм еж еною  відповідальністю  «ВІН 

ІН В Е С Т  ГРУП »
3 21-3 Гром адська організація «Розумна Вінниця»
4 15-18 Комунальний заклад «Вінницький обласний молодіжний 

центр «Квадрат»
5 17/2020 Товариство 3 обм еж еною  відповідальністю  «Пром Буд 

А гро Х олдинг»
6 11-21/33 Н авчально-методичний центр Ц ивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності В інницької області

П ерш ий заступник  
голови обласн ої Ради Володим ир К ІС Т ІО Н


