
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №134

23 квітня 2021 р. ^ сесія 8 скликання

Про оренду майна, 
що належить до спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Вінницької області

Відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу 
України, пункту 20 частини 1 статті 43, частини 4 статті 60 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду 
державного та комунального майна», постанови Кабінету Міністрів України 
«Деякі питання оренди державного та комунального майна» від 03 червня 2020 
року № 483, 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», враховуючи 
висновок постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, комунального 
майна, транспорту та розвитку інфраструктури, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Встановити, що передача в оренду майна, що належить до спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області для 
об'єктів, визначених частинами 1 та 3 статті 3 Закону України «Про оренду 
державного та комунального майна» (далі - Закон), здійснюється відповідно до 
вимог Закону, Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 року 
№ 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна» (далі - 
Порядок), інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до Закону, 
Порядку та цього рішення.

2. Уповноважити управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області здійснювати функції орендодавця 
майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Вінницької області щодо:

- єдиних майнових комплексів;
- нерухомого майна і споруд;
- майна, що не увійшло до статутного капіталу, яке перебуває у спільній 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

3. Уповноважити Балансоутримувачів майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, що закріплено за 
ними на праві оперативного управління або господарського відання (далі - 
Балансоутримувачі) бути Орендодавцями щодо:



- нерухомого майна для організації та проведення науково-практичних, 
культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів - на 
строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а 
також щодо майна, яке передається суб’єктам виборчого процесу для 
проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період 
виборчої кампанії;

- нерухомого майна для організації та проведення науково-практичних, 
культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів - на 
строк, що не перевищує ЗО календарних днів протягом одного року щодо 
кожного орендаря;

- іншого окремого індивідуально визначеного майна.
Рішення, визначені Законом та Порядком щодо майна, зазначеного в 

абзацах другому, третьому, а також четвертому (у разі оренди такого майна на 
строк, що не перевищує п'яти календарних днів протягом шести місяців одним 
орендарем) цього пункту, приймаються самостійно, в межах норм чинного 
законодавства, відповідними балансоутримувачами майна.

4. Доручити голові обласної Ради вирішувати, за погодженням з постійною 
комісією обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту 
та розвитку інфраструктури (профільною комісією) та подальшим 
затвердженням обласною Радою, такі питання:

- про надання згоди на передачу в оренду майна, включення майна до 
Переліку відповідного типу, скасування або внесення змін до відповідного 
розпорядження (крім майна, рішення щодо якого приймаються самостійно 
балансоутримувачами);

- про продовження договору оренди майна без проведення аукціону, а 
також про оголошення аукціону, за результатами якого чинний договір оренди 
майна може бути продовжений з існуючим орендарем або укладений з новим 
орендарем;

- затвердження додаткових умов оренди щодо нерухомого майна та 
споруд, майна, що не увійшло до статутного капіталу, яке перебуває в 
комунальній власності, а також іншого окремого індивідуально визначеного 
майна (крім майна, рішення щодо якого приймаються самостійно 
балансоутримувачами).

5. Для внесення на розгляд постійної комісії обласної Ради з питань 
будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури 
(профільної комісії) питань, зазначених в пункті 4 цього рішення, 
орендодавцями майна подаються до обласної Ради документи, визначені 
Законом, Порядком та цим рішенням.

До матеріалів додаються отримані Балансоутримувачами майна висновки 
та пропозиції з цих питань від галузевих департаментів (управлінь) 
облдержадміністрації, за погодженням з облдержадміністрацією (в особі голови 
або його заступників).

Підготовка відповідних проектів розпоряджень голови обласної Ради 
здійснюється управлінням з питань майнових та орендних відносин, 
будівництва, інфраструктури, ЖКГ виконавчого апарату обласної Ради за



умови відповідності поданих матеріалів чинному законодавству та цьому 
рішенню.

Укладення договорів оренди індивідуально визначеного майна, 
нерухомого майна (в тому числі майна, що не увійшло до статутного капіталу, 
яке перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області та крім майна, рішення щодо якого приймаються самостійно 
балансоутримувачами), а також продовження зазначених договорів оренди на 
новий термін здійснюється згідно з додатками 1 та 2 до цього рішення.

6. Уповноважити постійну комісію обласної Ради з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури (профільну 
комісію) від імені Вінницької обласної Ради (органу управління майном), 
погоджувати, відповідно до законодавства, орендодавцям 
(Балансоутримувачам) майна питання оренди, у випадках, коли Законом або 
Порядком передбачено надання згоди уповноваженим органом управління, до 
сфери управління якого належить Балансоутримувач майна, в частині: 
здійснення ремонту за рахунок орендаря; передачі майна в суборенду; внесення 
змін до договорів оренди (крім майна, рішення щодо якого приймаються 
самостійно балансоутримувачами), а також приймати рішення в частині: 
доцільності передачі єдиного майнового комплексу в оренду; відмови щодо 
питань, визначених в пункті 4 цього рішення; надання пропозицій щодо 
додаткових умов оренди майна та необхідності використання майна для 
власних потреб.

Абзац перший цього пункту також застосовується у випадках, коли 
Балансоутримувачами майна спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Вінницької області є органи виконавчої влади.

Для розгляду зазначених питань Орендодавцями (Балансоутримувачами) 
майна подаються до управління спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області документи, передбачені Законом та Порядком з 
пропозиціями галузевих департаментів (управлінь) обласної державної 
адміністрації.

Підготовка відповідних проектів висновків комісії здійснюється 
управлінням спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької 
області за умови відповідності поданих документів чинному законодавству та 
цьому рішенню.

Подання документів щодо розгляду питань, визначених в абзаці першому 
цього пункту здійснюється згідно з додатками 3, 4, 5 до цього рішення.

7. Рішення про надання згоди на здійснення ремонту, який дає право на 
зарахування витрат орендаря в рахунок орендної плати, а також рішення про 
надання згоди на здійснення невід'ємних поліпшень майна, приймаються 
Вінницькою обласною Радою.

8. Для цілей оренди майна, що належить до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, застосовуються 
Примірний договір оренди єдиного майнового комплексу державного



підприємства, його відокремленого структурного підрозділу та Примірний 
договір оренди нерухомого майна, іншого окремого індивідуально визначеного 
майна, що належить до державної власності, затверджені відповідно до 
законодавства.

Визначити додатковою умовою оренди майна, що передається для 
розміщення закладів, установ та організацій, що фінансуються з державного та 
місцевого бюджетів (в тому числі в частині витрат за користування таким 
майном) звільнення від сплати авансового внеску та забезпечувального 
депозиту згідно з примірними договорами оренди майна, визначеними в абзаці 
першому цього пункту.

До особливостей укладення договорів оренди нерухомого майна спільної 
власності територіальних громад Вінницької області належать обставини, коли 
у разі виникнення власних потреб Вінницької обласної Ради в нерухомому 
майні (будівлі, споруді, приміщеннях та їх частинах), переданому в оренду, або 
здійсненні комплексного капітального ремонту чи реконструкції зазначеного 
майна, орендарю може бути запропоновано орендодавцем, тимчасово, на період 
зазначених потреб, але не більше строку договору, інше аналогічне нерухоме 
майно, в межах будівлі або населеного пункту.

Надання чинному орендарю такого майна здійснюється за згодою сторін та 
постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, 
транспорту та розвитку інфраструктури (профільної комісії) майна шляхом 
укладення додаткової угоди до договору оренди.

9. Продовження договору оренди майна на новий термін здійснюється на 
підставі звернення орендаря до орендодавця із відповідною заявою про 
продовження договору оренди, не пізніше ніж за три місяці до закінчення 
строку дії договору оренди.

Якщо орендар не подав заяву про продовження договору оренди у 
зазначений строк, то орендодавець протягом 5 робочих днів повідомляє 
орендаря (в копії обласну Раду) про те, що договір оренди підлягає 
припиненню на підставі закінчення строку, на який його було укладено, у 
зв’язку з тим, що орендар не подав відповідну заяву у визначений Законом 
строк, та про необхідність звільнення орендованого приміщення і підписання 
акту приймання-передачі (повернення з оренди) орендованого майна.

В день припинення договору орендар звільняє об'єкт оренди та сторонами 
підписується акт приймання-передачі (повернення з оренди) орендованого 
майна.

Документи щодо продовження договорів оренди на новий термін 
вносяться управлінням спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області на розгляд обласної Ради не менш як за 65 календарних днів 
до закінчення строку дії договору оренди.

10. При визначенні розміру орендної плати за майно, що належить до 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, 
керуватись Законом та Порядком.

До затвердження нової Методики розрахунку орендної плати, згідно із 
Законом, при визначенні розміру орендної плати у випадках, неврегульованих



Законом та Порядком, застосовувати Методику розрахунку орендної плати за 
державне майно та пропорції її розподілу, затверджену постановою Кабінету 
Міністрів України від 4 жовтня 1995 року № 786 зі змінами (далі - Методика) 
(крім абзацу 2 пункту 2, пунктів 10 та 17 Методики).

Встановити ставку за оренду нерухомого майна для бюджетних, 
прирівняних до них організацій, депутатів місцевих рад та народних депутатів 
України для розміщення громадських приймалень, кафедр навчальних закладів, 
що розміщуються в закладах охорони здоров'я в розмірі 0,4 % від вартості 
орендованого майна, визначеної шляхом проведення незалежної оцінки.

У разі використання орендарем місць загального призначення (коли об'єкт 
оренди є частиною будівлі чи споруди та не має окремого входу, крім об'єктів 
оренди, що використовуються для розміщення їдалень) розрахунок орендної 
плати та плати за комунальні послуги проводиться на підставі фактично 
займаної площі, помноженої на коефіцієнт коригування - К. Розрахунок 
коефіцієнту проводиться за формулою: К=8з/8о, де 8з - загальна площа 
приміщень за інвентарною справою, кв.м (без врахування площі підвальних 
приміщень, якщо вони не використовуються орендарем); 8о - основна площа 
приміщень за інвентарною справою, кв.м (без врахування площі підвальних 
приміщень, якщо вони не використовуються орендарем).

У разі, коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один 
місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова з 
розрахунку кількості днів у місяці фактичного користування, за формулою:
О пл. доб. = О пл/ 12*Х, де О пл - розмір річної орендної плати, визначений за 
Методикою, грн; X - кількість днів у місяці фактичного користування.

Для розрахунку погодинної орендної плати на основі розміру добової 
орендної плати розраховується погодинна орендна плата із розрахунку 24 
години у добі: О пл. год. = Опл/ 12*Х*24, де X - кількість днів у місяці 
фактичного користування.

Якщо погодинна орендна плата припадає на вихідний або святковий день, 
у такі дні орендна плата нараховується за повну добу.

Абзаци четвертий - сьомий цього пункту застосовується до затвердження у 
встановленому законодавством порядку нової Методики розрахунку орендної 
плати щодо використання орендарями місць загального призначення, а також 
добової та погодинної орендної плати.

11. Кошти за оренду майна, зазначеного в пункті 2 цього рішення 
надходять орендодавцю.

Розподіл плати за оренду майна, зазначеного в пункті 2 цього рішення, що 
належить до спільної власності територіальних громад Вінницької області (крім 
нерухомого майна, що знаходиться на балансі управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області та не є пам'яткою 
культурної спадщини) здійснюється орендодавцем майна щодо:

- цілісних майнових комплексів у розмірі 100% до обласного бюджету;
-нерухомого майна та споруд, майна, що не увійшло до статутного

капіталу та іншого окремого індивідуально визначеного майна:
- 50% - до обласного бюджету;



-10% - орендодавцю;
- 40% - Балансоутримувачу.
Розподіл плати за оренду майна, зазначеного в пункті 3 цього рішення, що 

належить до спільної власності територіальних громад Вінницької області 
здійснюється орендарем:

- 50%) - до обласного бюджету;
- 50%о - Орендодавцю.
Контроль за надходженнями плати від оренди майна, що належить до 

спільної власності територіальних громад Вінницької області, в частині 
спрямування Балансоутримувачу майна, здійснюється відповідними 
Балансоутримувачами майна.

Контроль за надходженнями плати від оренди майна, що належить до 
спільної власності територіальних громад Вінницької області, в частині 
спрямування до обласного бюджету та Орендодавцям майна, здійснюється 
відповідними Орендодавцями майна.

Орендодавцям майна щомісячно надсилати обласній Раді інформацію 
щодо перерахувань частини орендної плати до обласного бюджету за формою, 
згідно з додатком 6 до цього рішення.

12. Управлінню спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області, Балансоутримувачам майна, що належить до спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області та 
орендарям відповідного майна, протягом трьох місяців внести зміни до 
укладених договорів оренди майна, виклавши їх в новій редакції з урахуванням 
пунктів 2, 8, 11 цього рішення.

13. Орендодавцям майна, протягом 10 робочих днів з моменту укладення 
договорів оренди (додаткових угод), направляти Вінницькій обласній Раді копії 
укладених договорів оренди (додаткових угод) з відповідними актами, 
розрахунками орендної плати, протоколами та рішеннями (наказами) 
орендодавця, а також копії укладених орендарями договорів страхування об'єкта 
оренди з платіжними дорученнями про сплату страхових платежів.

14. Затвердити перелік підприємств, установ, організацій, що надають 
соціально важливі послуги населенню, згідно з додатком 7 до цього рішення.

15. Рекомендувати суб'єктам орендних відносин при підготовці належних 
матеріалів (звернень, клопотань, наказів, тощо) щодо оренди майна, яке 
належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області, використовувати зразки документів згідно з додатком 8 до 
цього рішення.

16. Визнати такими, що втратили чинність:
- 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»;



- рішення 23 сесії обласної Ради 3 скликання від 12 жовтня 2001 року 
№ 486 «Про внесення змін до 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»;

- рішення 21 сесії обласної Ради 4 скликання від 20 квітня 2005 року № 835 
«Про удосконалення методики розрахунку плати за оренду майна та порядку 
проведення конкурсу на право укладання договору оренди майна, що є 
спільною власністю територіальних громад Вінницької області»;

- 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»;

- рішення 21 сесії обласної Ради 5 скликання від 24 грудня 2008 року 
№ 695 «Про вдосконалення Порядку передачі в оренду майна, що є об'єктом 
права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької 
області»;

- рішення 27 сесії обласної Ради 5 скликання від 10 грудня 2009 року 
№ 891 «Про орендні ставки для бюджетних та прирівняних до них організацій»;

- рішення 28 сесії обласної Ради 5 скликання від 2 березня 2010 року № 981 
«Про здачу приміщень в оренду»;

- рішення 10 сесії обласної Ради 6 скликання від 14 лютого 2012 року 
№ 304 «Про внесення змін і доповнень до 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»;

- рішення 46 сесії обласної Ради 7 скликання від 29 жовтня 
2020 року № 999 «Про деякі питання оренди майна»;

- рішення 3 сесії 8 скликання від 24 грудня 2020 року № 21 «Про внесення 
змін до рішення 46 сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання від 29 жовтня 
2020 року № 999 «Про деякі питання оренди майна».

- абзаци 1-3 пункту 19 рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від
24 грудня 2020 року № 19 «Про обласний бюджет на 2021 рік».

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань будівництві комунального майна, транспорту та 
розвитку інфраструктури (Ковальов [)

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ
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Додаток 1.1

Описова частина
до алгоритму укладення договорів оренди нерухомого майна та іншого 

окремого індивідуально визначеного майна

ЗАКОН - Закон України “Про оренду державного та комунального майна” від 03 
жовтня 2019 року № 157 -IX.

ПОРЯДОК - Порядок передачі в оренду державного та комунального майна, 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483 
„Деякі питання оренди державного та комунального майна”.

ЕТС - Електронна торгова система.

А - Заявник звертається із заявою в паперовій чи електронній формі у разі, якщо 
об'єкт не внесений в ЕТС.

Б  - Заявник звертається із заявою через ЕТС у разі, якщо об'єкт вже внесений в 
ЕТС.

УСКВ - Управління спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області є Орендодавцем щодо:

- єдиних майнових комплексів;
- нерухомого майна і споруд;
- майна що не увійшло до статутного капіталу, яке перебуває у спільній власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

1 - Перелік документів, що направляються балансоутримувачем для 
подальшого розгляду обласною Радою:

1. Наказ від № щодо наміру передачі майна в оренду або щодо відмови у 
включенні об'єкта до відповідного переліку (в разі наявності однієї з підстав, 
передбачених статтею 7 Закону);

2. Рішення про надання згоди на передачу в оренду пам'ятки культурної 
спадщини (уразі, якщо об'єкт є пам'яткою культурної спадщини);

3. Інформація про об'єкт (технічний стан, використання,) та пропозиції щодо 
додаткових умов використання об'єкту (за наявності);

4. Звіт про незалежну оцінку майна та рецензія на звіт (у разі оренди 
індиеідуально-визначеного майна (крім транспортних засобів), а також, якщо об'єкт 
включається до Переліку II типу - без аукціону);

5. Розрахунок орендної плати;
6. Витяг з інвентарної справи (план схема та експлікація по будівлі), у разі 

оренди нерухомого майна;
7. Лист заявника з установчими документами (у разі, якщо питання ініціюється 

потенційним орендарем) та документи заявника, визначені Додатком 1 до Порядку (у 
разі включення до Переліку II типу - без аукціону).

* - відповідні кроки застосовуються виключно у разі оренди нерухомого майна.
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Додаток 2.1

Описова частина до алгоритму продовження договорів оренди 
нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна

ЗАКОН - Закон України “Про оренду державного та комунального” від 
03 жовтня 2019 року № 157 -IX.

ПОРЯДОК - Порядок передачі в оренду державного та комунального 
майна, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 
2020 року № 483 „Деякі питання оренди державного та комунального 
майна”.

УСКВ - Управління спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області.

ЕТС - Електронна торгова система.

1 -  Управління спільної комунальної власності територіальних 
громад області перевіряє інформацію згідно з частиною 2 статті 18 
Закону, а саме:

- договір оренди продовжується вперше?
- строк оренди за договором становить менше або 5 років?
- чи відноситься орендар до частини 1 статті 15 Закону?
- чи відноситься орендар до частини 2 статті 15 Закону і чи укладений був 

договір в порядку, встановленому статтею 15 Закону?
- чи є орендар підприємством, що надає соціально-важливі послуги?

2 -  ДОВІДКА (згідно з ч.б статті 18 Закону) містить таку 
інформацію:

- наявність або відсутність заборгованості зі сплати орендної плати чи 
страхових платежів за договором, що продовжується, станом на дату подання 
довідки;

- факти суттєвого (більше ніж на три місяці) прострочення сплати 
орендної плати чи інших обов’язкових за договором платежів;

- результати перевірок, які балансоутримувач та/або орендодавець 
здійснювали протягом строку оренди, а також інформацію про цільове 
призначення, за яким об’єкт оренди фактично використовувався протягом 
строку оренди. У разі якщо перевірками виявлено порушення умов договору 
оренди, зазначається інформація про вжиті орендарем заходи для припинення 
порушення або про те, що порушення тривало і після строку, визначеного 
орендодавцем або балансоутримувачем для усунення порушення. Строк на 
усунення виявлених порушень не може перевищувати ЗО календарних днів з 
дати отримання орендарем відповідного припису.

- інформацію про суму орендної плати, яка підлягає сплаті орендарем за 
місяць оренди, який передує даті складення довідки балансоутримувача.



З - Перелік документів, що направляються балансоутримувачем для 
подальшого розгляду обласною Радою:

1. Заява орендаря подана за 3 місяці до закінчення договору оренди.
2. Звіт про незалежну оцінку та рецензія на звіт (у разі, якщо договір 

продовжується без аукціону та було укладено без конкурсу або аукціону, а 
також у  разі оренди індивідуально визначеного майна (крім транспорту).

3. Копія довідки про присвоєння реєстраційного номеру платника 
податків та копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб);

4. Копія виписки із ЄДР (для юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань);

5. Документи, передбачені Додатком 1 до Порядку (у разі 
продовження договору без аукціону);

6. Копія рішення про включення до Переліку підприємств, установ, 
організацій, що надають соціально важливі послуги населенню (у разі подання 
заяви підприємством, установою, організацією, що надає соціально важливі 
послуги населенню ).

7. Копія діючого договору страхування майна орендарем.
8. Витяг з інвентарної справи (план-схема об'єкту з експлікацією по 

будівлі).
9. Розрахунок орендної плати.
10. Довідка (2), що містить інформацію згідно з пунктом 139 Порядку.
11. Пропозиції щодо додаткових умов використання об'єкту (за 

наявності).

* - відповідні кроки застосовуються виключно у разі оренди нерухомого
майна.



АЛГОРИТМ ОТРИМАННЯ ЗГОДИ НА ЗДІЙСНЕННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ . „ Д°латок3.до рішення 8 сесії обласної
ЗА РАХУНОК ВЛАСНИХ КОШТІВ ОРЕНДАРЯ Ради 8 скликання

від 23.04.2021 р. № 134
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Перший заступник голови обласної Ради &



АЛГОРИТМ ОТРИМАННЯ ЗГОДИ НА ПЕРЕДАЧУ МАЙНА В 
СУБОРЕНДУ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ

Додаток 4 
до рішення 8 сесії обласної 

Ради 8 скликання 
від 23.04.2021 а №  134

ОРЕНДОДАВЕЦЬ
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М М Р Ф
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Кроки з зірочкою (*) застосовуються у  разі розгляду питання передачі майна в суборенду

Перший заступник голови обласної Ради Володимир КІСТІ



Додаток 5
АЛГОРИТМ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ до рішення 8 сесії обласної

ПЕРЕДАЧІ ЄДИНОГО МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ В ОРЕНДУ від 2 3 ^ 2 0 2 1  ^ > 6  134
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Перший заступник голови обласної Ради



Додаток 6 
до рішення 8 сесії обласної 

Ради 8 скликання 
від 23 квітня 2021 року 134

Назва балансотримувача об’єкта, що належать до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст
Вінницької області

№
з/п

Орендар Площа
м2

Адреса
об’єкта
ореиди

Місячна 
плата по 
договору 
(базова), 

грн

Нарахування 
орендної плати 

100 %, за 
(місяць) 2020 

року, грн

Відсоток 
перерахувань 
до загального 

фонду 
обласного 

бюджету, за 
(місяць) 2020 

року, %

Нарахування 
частини 
орендної 
плати до 

загального 
фонду 

обласного 
бюджету, за 

(місяць) 2020 
року, грн

Фактичні 
перерахування 
до загального 

фонду 
бюджету, за 

(місяць) 2020 
року, грн

Заборгованість 
по сплаті 

орендної плати 
до загального 

фонду 
обласного 
бюджету 

наростаючим 
підсумком, грн

Перший заступник голови обласної Ради



Додаток 7 
до рішення 8 сесії обласної 

Ради 8 скликання 
від 23 квітня 2021 року № 134

ПЕРЕЛІК
підприємств, установ, організацій, що надають 

соціально важливі послуги населенню

Для цілей застосування частини другої статті 18 Закону України “Про 
оренду державного та комунального майна” підприємствами, установами, 
організаціями, що надають соціально важливі послуги населенню, є:

1) акціонерне товариство “Державний ощадний банк України” 
(АТ “ОЩАДБАНК”), що є банківською установою державної власності, яка 
надає у касах банківських установ послугу із приймання і перерахування 
готівкових коштів за житлово-комунальні послуги під час забезпечення 
можливості не сплачувати комісію за надання такої послуги;

2) акціонерне товариство “УКРПОШТА” (АТ “УКРПОШТА”), що є 
підприємством, яке надає універсальні послуги поштового зв’язку в населених 
пунктах на всій території України;

3) Національний банк та уповноважені ним у встановленому 
законодавством порядку банки, в яких держава володіє часткою статутного 
капіталу в розмірі понад 75 відсотків, які орендують майно, що було 
закріплене на праві господарського відання за Національним банком і 
передане до сфери управління інших державних органів або у комунальну 
власність або закріплене на праві господарського відання за Національним 
банком, з цільовим функціональним призначенням для зберігання запасів 
готівки Національного банку та проведення технологічних процесів щодо 
забезпечення готівкового обігу;

4) підприємства, установи, організації, що належать (повністю або 
частково) до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області.

Перший заступник 
голови обласної Ради



Додаток 8
до рішення__сесії обласної

Ради
8 скликання 

В ІД 2021 р. № ___

Зразки заяв, клопотань, документів щодо оренди майна, яке належить 
до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької

області

Зразок заяви потенційного орендаря 
(крок 1 додатка 1)

Голові
Вінницької обласної Ради

від (посада, назва юридичної 
особи (у разі наявності), прізвище, 
ім'я, по батькові)

Заява

Прошу надати в оренду терміном н а ___років та включити до Переліку
типу (вказати: Перелік І - через аукціон; або Перелік II - без аукціону), об'єкт
________________  (вказати, який саме), розташований за адресою:
_____________ , орієнтовною площею_____кв.м (у разі нерухомого майна) -
для здійснення___________ діяльності (цільове призначення обрати з Додатка
З до Порядку).

До заяви додаються:
1. Копія довідки про присвоєнння реєстраційного номеру платника 

податків та копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб);
2. Копія виписки із ЄДР (для юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та 

громадських формувань);
3. Документи, передбачені Додатком 1 до Порядку (у разі подання заяви 

щодо включення майна до Переліку II типу (без аукціону). Подається оригінал 
або належним чином завірена копія документа.

Контактні дані:

Номер телефону:
Поштова адреса:
Адреса електронної пошти:

(Дата) (Підпис)



Зразок заяви балансоутримувача до органу культурної спадщини
про погодження передачі в оренду обєкта культурної спадщини

(крок 3 додатка 1)

Начальнику управління_____

Вінницької обласної державної 
адміністрації

20__р №

ЗАЯВА

Відповідно до Закону України “Про охорону культурної спадщини”
прошу _______________________________________________________
погодити надання пам ’ятки в користування (постійне користування, 
оренду) для______________________________________________________

(назва документа, за одержанням якого звертається заявник -  чітко вказати вид користування та цілі)

(об’єкт, на який видасться документ -  назва пам’ятки, її частини чи елементу, охоронний номер) 

______________ (місцезнаходження (адреса) об’єкта, на який видається документ)______________

Заявник:_________________________________________________________
_________ (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця, фізичної особи/ уповноваженої_________

особи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, ідентифікаційний номер________________

__________________ (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання_________________

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це

________________відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);________________

_____________________ найменування юридичної особи, місцезнаходження, код ЄДРПОУ,__________________

_______________прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи/ уповноваженої особи)______________

_______(телефон / телефакс) __________________________ (адреса електронної пошти)______________________

Документи, що додаються до заяви:________________________________
1. Копія охоронного договору та обов’язкових додатків до



охоронного договору (акт технічного стану пам’ятки; опис культурних 
цінностей і предметів, які належать до пам’ятки, знаходяться на її 
території чи пов’язані з нею і становлять історичну, наукову, художню 
цінність, з визначенням місця і умов зберігання та використання; план 
поверхів пам’яток-будівель і споруд; план інженерних комунікацій та 
зовнішніх мереж (за наявності); генеральний план земельної ділянки, на 
якій розташована пам’ятка; паспорт пам’ятки); __________________

(підпис керівника юридичної особи/фізичної особи — підприємця/фізичної особи/уповноваженої особи)

М П  J



Зразки наказів балансоутримувача майна про намір
(крок 5 додатка 1)

Бланк підприємства, установи, організації

Н А К А З

______________ 2021 року №_________

Г  -------------1
Про намір передачі майна в оренду

Відповідно до статті 6 Закону України „Про оренду державного та 
комунального майна”, постанови Кабінету Міністрів України від 03 червня 
2020 року № 483 „Деякі питання оренди державного та комунального майна”, 
рішення сесії обласної Ради 8 скликання від року №

НАКАЗУЮ:

1. Погодити намір щодо передачі в оренду об 'єкта________________ , що
розташований за адресою:_____________________________(у разі нерухомого
майна) - для здійснення діяльності____________ (цільове призначення обрано з
Додатка 3 Порядку) відповідно до чинного законодавства.

2.   підготувати та внести інформацію про
потенційний об’єкт оренди до електронної торгової системи у порядку та 
строки, встановлені чинним законодавством.

3.  протягом робочих днів підготувати
відповідні матеріали для внесення на розгляд Вінницької обласної Ради.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти н а_________________  .

Директор ПІБ



Бланк підприємства, установи, організації

Н А К А З

__ 2021 року №

Г  , -------------1
Про відмову у включенні об'єкта 
до відповідного переліку

Відповідно до статті 6 Закону України „Про оренду державного та 
комунального майна”, постанови Кабінету Міністрів України від 03 червня 
2020 року № 483 „Деякі питання оренди державного та комунального майна”, 
рішення сесії обласної Ради 8 скликання від року №

НАКАЗУЮ:

1. Відмовити __________________________________  у включенні
об'єкта______________________________________________ , розташованого за
адресою: _____________________  (у разі нерухомого майна) до Переліку __
типу, в зв’язку із ___________________ згідно із статтею 7 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».

2.   протягом робочих днів підготувати
відповідні матеріали для внесення на розгляд Вінницької обласної Ради.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти н а_________________  .

Директор ПІБ



Зразок листа від підприємства, установи, організації
до галузевого департаменту, (управління) ОДА (у разі наявності)

(крок 7 додатка 1)

Бланк підприємства (організації, установи, закладу)

Директору Департаменту 
облдержадміністрації 
(начальнику управління 
облдержадміністрації)

Шановний (а) ________________ !

Враховуючи звернення______________________________ , відповідно до
рішення сесії обласної Ради 8 скликання від ___ № ___
“______________________ ” прошу Вас надати свої висновки та пропозиції
щодо питання передачі в оренду та включення до Переліку______ типу об'єкта
_________________ (який саме - вказати), що розташований за адресою:
____________ , площею_____кв.м (у разі нерухомого майна) - для здійснення
діяльності____________ (цільове призначення обрано з Додатка 3 до Порядку)
згідно з чинним законодавством.

Додаток:
1. Лист заявника з установчими документами (у разі, якщо питання 

ініціюється потенційним орендарем)

З повагою

Директор

(Підпис)



Бланк Департаменту (управління)

Директору
підприємства, установи, 
організації

Шановний_________________ _!

На Ваш лист в ід _________ №___, відповідно до рішення сесії обласної
Ради 8 скликання в ід _____№ ____ “_____________  ” департамент
(управління) ОДА незаперечує щодо передачі в оренду та включення до
Переліку ___ типу об'єкта ____________  (який саме - вказати), що
розташований за адресою:_____________ , площею____кв.м (у разі нерухомого
майна) - для здійснення__________ діяльності (цільове призначення обрано з
Додатка 3 до Порядку) відповідно з чинним законодавством.

З повагою

Директор Департаменту __________  __________

Зразок листа галузевого департаменту (управління) ОДА
до підприємства, установи, організації

(крок 8 додатка 1)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник
голови Вінницької
облдержадміністрації



Зразок листа підприємства, установи, організації до УСКВ
(крок 9 додатка 1)

Бланк підприємства (організації\ установи, закладу)

Начальнику 
управління спільної 
комунальної власності 
територіальних громад 
Вінницької області

Шановний (а) ________________ !

Враховуючи звернення ______________  (у разі, якщо питання
ініціюється потенційним орендарем) прошу Вас клопотати перед обласною 
Радою щодо внесення на розгляд обласної Ради питання щодо передачі в
оренду та включення до Переліку ______  типу об'єкта
_________________ (який саме - вказати), що розташований за адресою:
____________ , площею_____кв.м (у разі нерухомого майна) - для здійснення
діяльності____________  згідно з чинним законодавством.

Додатки:
1. Лист заявника з установчими документами (у разі, якщо питання 

ініціюється потенційним орендарем) та документи заявника, визначені 
Додатком 1 (у разі включення до Переліку II типу - без аукціону);

2. Рішення про надання згоди на передачу в оренду пам'ятки культурної 
спадщини (у разі, якщо об'єкт є пам 'яткою культурної спадщини);

3. Наказ від № “Про намір передачі майна в оренду” або “Про відмову 
у включенні об'єкта до відповідного переліку” (в разі наявності однієї з підстав, 
передбачених статтею 7 Закону);

4. Інформація про об'єкт (технічний стан, використання,) та пропозиції 
щодо додаткових умов використання об'єкту (за наявності);

5. Звіт про незалежну оцінку майна та рецензія на звіт (у разі, якщо 
об'єкт включається до Переліку II типу - без аукціону або оренди окремого 
індивідуально визначеного майна (крім транспортних засобів);

6. Розрахунок орендної плати;
7. Витяг з інвентарної справи (у разі оренди нерухомого майна);
8. Лист Департаменту (управління) ____________  облдержадміністрації

від ________  року № ___, погоджений заступником голови Вінницької
облдержадміністрації, з матеріалами (за наявності галузевого департаменту 
(управління) ОДА).

З повагою 
Директор

(Підпис)



Зразок листа від УСКВ до Вінницької обласної Ряди 
(крок 10 додатка 1)

Бланк управління
Голові

Вінницької обласної Ради 

Шановний (а) !

Враховуючи клопотання балансоутримувача - _____________________ (у
разі, якщо балансоутримувач не є УСКВ) та погодження Департаменту
(управління) __________________  облдержадміністрації № ____ від _______
року (за наявності галузевого Департаменту (управління) ОДА), управлінням 
спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області 
вноситься на розгляд обласної Ради питання про надання в оренду та
включення до Переліку _____ типу об'єкту ________________________ , що
розташований за адресою: _________________  , площею _____  кв.м (у разі
нерухомого майна) - для здійснення ___________ діяльності (цільове
призначення обрано з Додатка 3 до Порядку) відповідно до чинного 
законодавства.

Додатки:
1. Лист заявника з установчими документами (у разі, якщо питання 

ініціюється потенційним орендарем) та документи заявника, визначені 
Додатком 1 (у разі включення до Переліку II типу - без аукціону);

2. Рішення про надання згоди на передачу в оренду пам'ятки культурної 
спадщини (у разі, якщо об'єкт є пам'яткою культурної спадщини);

3. Наказ балансоутримувача від № “Про намір передачі майна в 
оренду” або “Про відмову у включенні об'єкта до відповідного переліку” (в разі 
наявності однієї з підстав, передбачених статтею 7 Закону);

4. Інформація про об'єкт (технічний стан, використання) та пропозиції 
щодо додаткових умов використання об'єкта (за наявності);

5. Звіт про незалежну оцінку майна та рецензія на звіт (у разі, якщо об'єкт 
включається до Переліку II типу - без аукціону або оренди окремого 
індивідуально визначеного майна (крім транспортних засобів);

6. Розрахунок орендної плати;
7. Витяг з інвентарної справи;
8. Лист департаменту (управління)_______________ облдержадміністрації

від ________  року № ___, погоджений заступником голови Вінницької
облдержадміністрації, з матеріалами (за наявності галузевого департаменту 
(управління) ОДА).

9. Звернення підприємства, установи, організації_____________________
(балансоутримувач) від ________  року № ___, (у разі якщо УСКВ не є
балансоутримувачем).

З повагою 
Начальник управління спільної 
комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області



Зразок проекту розпорядження голови обласної Ради 
(кроки 11ДЗ додатка 1)

Про надання згоди на передачу в оренду майна та включення об’єкта
оренди до Переліку типу

Відповідно до пункту 18 частини 6, частини 7 статті 55, частин 4,5 статті 
60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 6 Закону 
України „Про оренду державного та комунального майна”, постанови Кабінету 
Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483 „Деякі питання оренди 
державного та комунального майна”, рішення 20 сесії обласної Ради З 
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”, враховуючи висновок постійної комісії обласної Ради з питань 
будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури:

1. Надати згоду на передачу в оренду об'єкта______________ (який саме -
вказати), що знаходиться на балансі _______________ , розташований за
адресою:________________ , площею_____кв.м (з коефіцієнтом коригування,
що враховує місця загального призначення, або без нього) (у разі оренди 
нерухомого майна).

2. Включити на період дії договору оренди об'єкт
__ _____________________  (який саме - вказати), що знаходиться на балансі
____________ , розташований за адресою:______ _________ , площею____кв.м
(з коефіцієнтом коригування, що враховує місця загального призначення, або 
без нього) (у разі оренди нерухомого майна) до Переліку____типу.

3. Затвердити додаткові умови:
{Зазначається у  разі наявності додаткових умов).

4 . (орендодавець), _________ __ (балансоутримувач)
здійснити всі необхідні заходи, зазначені в пунктах цього розпорядження 
відповідно до чинного законодавства, та укласти договір оренди з оформленням 
акта приймання - передачі майна.

5. Це розпорядження підлягає затвердженню на черговій сесії обласної 
Ради.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на постійну 
комісію обласної Ради з питань_______________ ( ).

Голова обласної Ради



Зразки висновків комісії 
(крок 12 додатка 1)

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

Постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури

21050, м.Вінниця, вул. Соборна,70, тел./факс 53-00-54 
http://www.vinrada.gov.ua E-mail: obl@vinrada.gov.ua

ВИСНОВОК 

від року №

Про розгляд проекту розпорядження 
“Про надання згоди на передачу в оренду майна та 

включення об'єкта до Переліку___типу”

Постійна комісія ВИРІШИЛА:

1. Погодити проект розпорядження “Про надання згоди на передачу в 
оренду майна та включення об'єкту до Переліку___типу”.

2. Рекомендувати голові обласної Ради підписати розпорядження “Про 
надання згоди на передачу в оренду майна та включення об'єкта до Переліку
___типу” відповідно до чинного законодавства та внести його на затвердження
сесії обласної Ради.

(«За» - , «Проти» - , «Утрим.» - ).

Голова постійної комісії

http://www.vinrada.gov.ua
mailto:obl@vinrada.gov.ua


ВІДМОВА

»

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

Постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури

21050, м.Вінниця, вул. Соборна,70, тел./факс 53-00-54 
http://www.vinrada.gov.ua E-mail: obl@vinrada.gov.ua

ВИСНОВОК

від року №

Про розгляд проекту розпорядження 
“Про надання згоди на передачу в оренду майна 

та включення об'єкту до Переліку___типу”

Постійна комісія ВИРІШИЛА:

1. Відмовити ___________  у включенні об'єкта ___________________ ,
розташованого за адресою:_____________________ (у разі оренди нерухомого
майна) до Переліку__ типу, враховуючи підстави, визначені статтею 7 Закону
України «Про оренду державного та комунального майна» та не погоджувати 
проект розпорядження “Про надання згоди на передачу в оренду майна та 
включення об'єкту до Переліку___типу”.

2. Балансоутримувачу об’єкта _______________  здійснити заходи щодо
виконання пункту 1. цього висновку відповідно до чинного законодавства.

(«За» - , «Проти» - , «Утрим» - ).

Голова постійної комісії

http://www.vinrada.gov.ua
mailto:obl@vinrada.gov.ua


Зразок звернення орендаря щодо продовження договору оренди
(крок 1 додатку 2)

Начальнику 
управління спільної 

комунальної власності 
територіальних громад 

Вінницької області

від
(посада, назва юридичної особи

(уразі наявності), прізвище, ім'я, по
батькові)

Заява

Прощу продовжити договір оренди № від , об'єкта___________
(вказати який саме), що розташований за адресою: ___________ __, площею
_____кв.м (у разі нерухомого майна) на новий термін ____ років.

До заяви додаються:
4. Звіт про незалежну оцінку та рецензія на звіт (у разі, якщо договір 

продовжується без аукціону та було укладено без конкурсу або аукціону, а 
також у  разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім 
транспортних засобів).

5. Копія довідки про присвоєння реєстраційного номеру платника 
податків та копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб);

6. Копія виписки із ЄДР (для юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців 
та громадських формувань);

7. Документи, передбачені Додатком 1 до Порядку (у разі продовження 
договору без аукціону);

8. Копія рішення про включення до Переліку підприємств, установ, 
організацій, що надають соціально важливі послуги населенню (у разі подання 
заяви підприємством, установою, організацією, що надає соціально важливі 
послуги населенню ).

9. Копія чинного договору страхування майна орендарем.

Контактні дані:

Номер телефону:
Поштова адреса:
Адреса електронної пошти:

(Дата) (Підпис)



Зразок довідки балансоутримувача 
(крок 3 додатка 2)

Бланк підприємства, установи, організації

______________ Дата

ДОВІДКА 
щодо інформації про:

- наявність заборгованості зі сплати орендної плати чи страхових платежів 
за договором, що продовжується, станом на дату подання довідки:

- факти суттєвого (більше ніж на три місяці) прострочення сплати орендної 
плати чи інших обов’язкових за договором платежів:

- результати перевірок, які балансоутримувач та/або орендодавець 
здійснювали протягом строку оренди, а також інформація про цільове 
призначення, за яким об’єкт оренди фактично використовувався протягом 
строку оренди. У разі якщо перевірками виявлено порушення умов договору 
оренди, зазначається інформація про вжиті орендарем заходи для припинення 
порушення або про те, що порушення тривало і після строку, визначеного 
орендодавцем або балансоутримувачем для усунення порушення. Строк на 
усунення виявлених порушень не може перевищувати ЗО календарних днів з 
дати отримання орендарем відповідного припису:

- інформація про суму орендної плати, яка підлягає сплаті орендарем за
місяць оренди, який передує даті складення довідки балансоутримувача:

Бухгалтер

Директор



Бланк підприємства (організації, установи, закладу)

Директору Департаменту 
облдержадміністрації 
(начальнику управління 
облдержадміністрації)

Шановний (а)________________ !

Враховуючи звернення ______________  відповідно до рішення сесії
обласної Ради 8 скликання в ід ___№ ___  “_______________________” прошу
Вас надати свої висновки та пропозиції щодо питання:

Варіанті
продовження договору оренди від_________ №_ об'єкта
_________________ (який саме - вказати), що розташований за адресою:
____________  , площею ____ кв.м (у разі оренди нерухомого майна) без
проведення аукціону.

Варіант2
оголошення аукціону на о б 'єкт_________________ (який саме - вказати), що
розташований за адресою:____________ , площею_____кв.м (у разі оренди
нерухомого майна), за результатами якого чинний договір в ід __№ __  може
бути продовжено з чинним орендарем - ___________ , або укладено з новим
орендарем.

Зразок листа від підприємства, установи, організації
до галузевого департаменту (управління) ОДА (у разі наявності)

(крок 4 додатка 2)

Додатки:
10. Копія заяви орендаря з документами. 

З повагою

Директор
(Підпис)



Зразок листа галузевого департаменту (управління) ОДА
до підприємства, установи, організації

(крок 5 додатка 2)

Бланк Департаменту (управління)

Директору
підприємства, установи, 
організації

Шановний______________  !

На Ваш лист в ід _________ №__відповідно до рішення сесії обласної
Ради 8 скликання від ___ № ___ “________________ Департамент
(Управління)______ ОДА не заперечує щодо:

Варіанті
продовження договору оренди від _________  №__ об'єкта
_________________ (який саме - вказати), що розташований за адресою:
____________  , площею ____ кв.м (у разі оренди нерухомого майна) без
проведення аукціону.

Варіант2
оголошення аукціону на о б 'єк т_________________ (який саме - вказати), що
розташований за адресою:____________ , площею_____кв.м (у разі оренди
нерухомого майна) за результатами якого чинний договір від № __може бути
продовжено з чинним орендарем - ___________ , або укладено з новим
орендарем.

З повагою

Директор Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Заступник 
голови Вінницької
о б л д ержадміні стр ації



Бланк підприємства (організації, установи, закладу)

Начальнику 
управління спільної 
комунальної власності 
територіальних громад 
Вінницької області

Шановний (а)________________ !

Враховуючи звернення ______________  та пропозиції галузевого
департаменту (управління) ОДА (за наявності) прощу Вас клопотати перед 
обласною Радою щодо розгляду питання:

Варіанті
продовження договору оренди від_________ №__ об'єкта ____________ (який
саме - вказати), що розташований за адресою:__________ , площею____ кв.м
(у разі оренди нерухомого майна) без проведення аукціону.

Варіант2
оголошення аукціону на о б 'єк т_________________ (який саме - вказати), що
розташований за адресою:____________ , площею_____кв.м (у разі оренди
нерухомого майна) за результатами якого чинний договір від № __може бути
продовжено з чинним орендарем - ___________ , або укладено з новим
орендарем.

Додатки:
1. Заява орендаря з відповідними документами (перелік в заяві).
2. Витяг з інвентарної справи (план-схема об'єкта з експлікацією по 

будівлі), у разі оренди нерухомого майна.
3. Розрахунок орендної плати.
4. Довідка (2), що містить інформацію згідно з пунктом 139 Порядку.
5. Копія чинного договору страхування майна орендарем.
6. Пропозиції щодо додаткових умов використання об'єкта (за наявності).
7. Лист Департаменту (управління) _______________________________

облдержадміністрації від ________  року № ___, погоджений заступником
голови Вінницької облдержадміністрації, з матеріалами (за наявності 
галузевого департаменту (управління) ОДА).

Зразок листа від підприємства, установи, організації до УСКВ
(крок 6 додатка 2)

З повагою

Директор
(Підпис)



Зразок листа від УСКВ до Вінницької обласної Ради 
(крок 7 додатка 2)

Бланк УСКВ

Голові
Вінницької обласної Ради 

Шановний (а) !

Враховуючи клопотання ____________________  (балансоутримува^) та
погодження Департаменту (управління) ______________
облдержадміністрації від _______  року № ____ (за наявності), управлінням
спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області 
вноситься на розгляд обласної Ради питання про:

Варіанті
продовження договору оренди від_________ №__ обієкта
_________________ (який саме - вказати), що розташований за адресою:
____________  , площею ____ кв.м (у разі оренди нерухомого майна) без
проведення аукціону.

Варіант2
оголошення аукціону на о б 'єкт_________________ (який саме - вказати)^ що
розташований за адресою:____________ , площею_____кв.м (у разі оренди
нерухомого майна) за результатами якого чинний договір від № __ може бути
продовжено з чинним орендарем - ___________ , або укладено з новим
орендарем.

Додатки:
1. Заява орендаря з відповідними документами (перелік в заяві).
2. Витяг з інвентарної справи (план-схема об'єкта з експлікацією по 

будівлі), у разі оренди нерухомого майна.
3. Розрахунок орендної плати.
4. Довідка (2), що містить інформацію згідно з пунктом 139 Порядку.
5. Копія чинного договору страхування майна орендарем.
6. Пропозиції щодо додаткових умов використання об'єкта (за наявності).
7. Лист Департаменту (управління)_______________ облдержадміністрації

від ________  року № ___, погоджений заступником голови Вінницької
облдержадміністрації, з матеріалами {за наявності галузевого департаменту 
(управління) ОДА)\

8. Лист підприємства, установи, організації _____________ _
(балансоутримувач) від ________  року № ___ (у разі якщо УСКВ не є
балансоутримувачем).

З повагою 
Начальник управління спільної 
комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області



Зразки проектів розпоряджень 
(кроки 8,10 додатка 2)

Про продовження договору оренди без аукціону

Відповідно до пункту 18 частини 6, частини 7 статті 55, частин 4,5 статті 
60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 18 Закону 
України „Про оренду державного та комунального майна”, постанови Кабінету 
Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483 „Деякі питання оренди 
державного та комунального майна”, рішення 20 сесії обласної Ради З 
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”, враховуючи висновок постійної комісії обласної Ради з питань 
будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури:

1. Продовжити, терміном на , договір оренди в ід ___№ __ обГєкта
_______ _______ (вказати об'єкт), що знаходиться на балансі___________ і

за адресою: вул.______________ , площею___кв.м (у разі оренди нерухомого
майна) з орендарем - _______________________________________ .

2. Затвердити додаткові умови:
(Зазначається у  разі наявності додаткових умов).

3 . (орендодавець), ______________ (балансоутримувач)
продовження договору оренди здійснити відповідно до чинного законодавства, 
та після продовження, надати один примірник договору Вінницькій обласній 
Раді протягом 10 робочих днів.

4. Це розпорядження підлягає затвердженню на черговій сесії обласної 
Ради.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на постійну 
комісію обласної Ради з ( ).

Голова обласної Ради



Про оголошення аукціону,
за результатами якого чинний договір оренди може бути продовжений 

з існуючим орендарем або укладений з новим орендарем
і

Відповідно до пункту 18 частини 6, частини 7 статті 55, частин 4,5 фтатті 
60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 18 Закону 
України „Про оренду державного та комунального майна”, постанови Кабінету 
Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483 „Деякі питання оренди 
державного та комунального майна”, рішення 20 сесії обласної Ради З 
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”, враховуючи висновок постійної комісії обласної Ради з питань 
будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури:

1. Оголосити аукціон, за результатами якого чинний договір оріенди
об'єкта_________________________(вказати об'єкт), що знаходиться на балансі
_______________ за адресою: вул._____________________ , площею___кв(.м (у
разі оренди нерухомого майна) може бути продовжений з орендарем - 
_______________ або укладений з новим орендарем.

2. Затвердити додаткові умови:
(Зазначається у  разі наявності додаткових умов).

3 . (орендодавець), ____________ (балансоутримувач)
заходи, визначені в пункті 1 здійснити відповідно до чинного законодавства, та 
після (укладення) продовження, надати один примірник договору Вінницькій 
обласній Раді протягом 10 робочих днів.

4. Це розпорядження підлягає затвердженню на черговій сесії обласної 
Ради.

і
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на постщну 

комісію обласної Ради з ( )•

Голова обласної Ради



Зразки висновків постійної комісії 
(крок 9 додатка 2)

csaSa 

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

Постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури

21050, м.Вінниця, вул. Соборна,70, тел./факс 53-00-54 
http://www:vinrada.gov.ua E-mail: obl@ vinrada.gov.ua

ВИСНОВОК

від року №

Про розгляд проекту розпорядження “Про продовження договору оренди 
без аукціону” (іабо “Про оголошення аукціону, за результатами якого 

чинний договір оренди може бути продовжений з існуючим орендарем або
укладений з новим орендарем”)

Постійна комісія ВИРІШИЛА:

1. Погодити проект розпорядження “Про продовження договору 
оренди без аукціону” (або‘Про оголошення аукціону, за результатами якого 
чинний договір оренди може бути продовжений з існуючим орендарем або 
укладений з новим орендарем ”).

2. Рекомендувати голові обласної Ради підписати проект розпорядження 
“Про продовження договору оренди без аукціону” (або ((Про оголошення 
аукціону, за результатами якого чинний договір оренди може бути 
продовжений з існуючим орендарем або укладений з новим орендарем та 
внести на затвердження сесії обласної Ради 8 скликання.

(«За» - , «Проти» - , «Утрим.» - ).

Голова постійної комісії

http://www:vinrada.gov.ua
mailto:obl@vinrada.gov.ua


ВІДМОВА

І
УКРАЇНА

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

Постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури

21050, м.Вінниця, вул. Соборна,70, тел./факс 53-00-54 
http://www.vinrada.gov.ua Е -таіІ: obl@ vinrada.gov.ua

ВИСНОВОК

від року №

Про розгляд питання “Про продовження договору оренди без аукціону” 
(іабо “Про оголошення аукціону, за результатами якого чинний договір 

оренди може бути продовжений з існуючим орендарем або укладений з новим
орендарем”)

Постійна комісія ВИРІШИЛА:

1. Відмовити _____________________________ у продовженні договору
оренди об'єкта_______________________ , враховуючи підстави, визначені
статтею 4 (статтею 19) Закону України “Про оренду державного та 
комунального майна” та не погоджувати проект розпорядження “Про 
продовження договору оренди без аукціону” (або “Про оголошення аукціону, за 
результатами якого чинний договір оренди може бути продовжений з існуючим 
орендарем або укладений з новим орендарем ”.

2. Орендодавцю________________________________________________
____здійснити заходи щодо виконання пункту 1. цього висновку відповідно до
чинного законодавства.

(«За» - , “Проти” - , «Не голосував» - ).

Голова постійної комісії

Перший заступиш
голови обласної Ра; Володимир КІСТІОН

http://www.vinrada.gov.ua
mailto:obl@vinrada.gov.ua

