
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

0£. № /У

Про надання дозволу на передачу в оренду на конкурсних засадах вільних 
приміщень, розташованих в адмінбудинку, за адресою: 

вул. Соборна, буд. 70, вул. Соборна, буд.72, вул. Хмельницьке шосе, буд. 7,
м. Вінниця, орендодавцем яких є управління спільної комунальної 

власності територіальних громад Вінницької області

Відповідно до пункту 18 частини 6 статті 55, частини 6 статті 56, 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 3 скликання від 29 квітня 1999 року 
„Про об'єкти комунальної власності”, рішення 16 сесії обласної Ради З 
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”, рішення 
7 сесії обласної Ради 6 скликання від 28 жовтня 2011 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 висновок постійної комісії обласної Ради з питань 
регулювання комунальної власності та приватизації:

1. Дозволити управлінню спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області передати в оренду на конкурсних 
засадах наступні вільні приміщення, за переліком, що додається.

2. Це розпорядження підлягає затвердженню на черговій сесії обласної 

Ради.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на постійну 
комісію обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та 
приватизації (Масленніков О.Г.)

Перший заступник 
голови обласної Ради

л. щ е р б а к і в с ь к а



Додаток
до розпорядження першого заступника 

голови Вінницької обласної Ради 
7 скликання 

від 2017 року №
Перелік

вільних приміщень, 
орендодавцем яких є управління спільної комунальної власності 

територіальних громад Вінницької області

Адмінбудинок
№

кімнати
Корисна

площа
кімнати,

м2

Загальна 
(з кооф.) 
площа 

кімнати, м2

Примітка

по
Хмельницькому шосе,7 

(к-1,49 малоповерхова 
частина а/б) 

(К=1,73 висотна частина
а/б))

9 17,6 26,22 цокольний поверх, ліва 
малоповерхова частина 

адмінбудинку
10 18,0 26,82
13 17,7 26,37

019 13,3 23,01 цокольний поверх
132 13,1 22,66 Перший поверх, 

приміщення розташовані на 
площах бувшої їдальні

133 17,55 30,36
134 17,26 29,86
135 26,62 46,05
136 31,56 54,60
138 5,1 8,82
139 5 1,64 склад 89,34
140 50,4 87,19
141 13,3 23,01
142 12,57 21,75

1011 15,9 27,51
Десятий поверх1012 15,5 26,82

1013 15,0 25,95
1014 15,5 26,82
1015 13,3 23,01
1016 21,0 36,33
1019 21,3 36,85
1020 13,7 23,7
1021 15,4 26,64
1022 15,4 26,64
1023 15,4 26,64
1212 15,4 26,64

Дванадцятий поверх1222 15,4 26,64
1223 15,4 26,64
1224 15,6 26,99

по вул. Соборна,70 
(к=1,611)

Частина
холу

8,07 13,0
Другий поверх

200 13,1 21,1
201 7,9 12,73
202 11,0 17,72

по вул. Соборна,72 
(к=1,3)

315 34,1 44,33
Прохідні316 12,1 15,73

316а 6,9 8,97

Керуючий справами 
виконавчого апарату обласної Ради Т. ЯРЕМЕНКО


