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

Р І Ш Е Н Н Я  № 4 3 4

25 листопада 2022 р. 32 сесія 8 скликання

П ро встановлення знижки за оренду майна, що належить до спільної  
власності територіальних громад сіл, селищ , міст В інницької області у

період воєнного стану

Відповідно до пункту 20 частини 1, частини 2 статті 43, частини 5 статті 60 
Закону У країни «П ро місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 
правовий режим воєнного стану», постанови Кабінету М іністрів України від 
27 травня 2022 року №  634 «Про особливості оренди держ авного та 
комунального майна у період воєнного стану», Указу П резидента України від 
24 лю того 2022 року №  64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», 
Указу П резидента України від 14 березня 2022 року №  133/2022 «Про 
продовження строку дії 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 «П ро о б ’єкти комунальної власності», враховую чи клопотання 
управління сп ільної комунальної власності територіальних громад Вінницької 
області та висновки постійних комісій обласної Ради з питань економіки, 
фінансів та бю дж ету та з питань будівництва, комунального майна, транспорту 
та розвитку інфраструктури, обласна Рада ВИ РІШ И ЛА ;

1. Встановити, на період дії воєнного стану і протягом трьох місяців після 
його припинення, зниж ку в розмірі 50% від суми нарахованої орендної плати (з 
урахуванням її індексації) для орендарів майна, що належить до спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст В інницької 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 лютого 2022 року або раніше.

2. О рендодавцям  майна забезпечити перерахунок орендної плати за 
використання майна за встановленою  орендною  знижкою, починаючи з 24 
лютого 2022 року.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань економіки, ф інансів та бю дж ету (Якубович Г. А.) та з 
питань будівництва, комунальноїД^ май^а, транспорту та розвитку 
інфраструктури (Ковальов А. Є.)

Голова обласн ої Ради В. С О К О Л О В И Й


