
УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ґ2/. № МЗ.
Про включення об’єкту оренди до Переліку другого типу

Відповідно до пункту 18 частини 6, частинні 6 статті 56, частин 4,5 статті 
60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 6 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 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» зі змінами, враховуючи клопотання управління містобудування та 
архітектури Вінницької обласної державної адміністрації, управління спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області та висновок 
постійної комісії обласної Ради з питань регулювання комунальної власності 
та приватизації:

1. Включити до Переліку другого типу об’єкт оренди, що знаходиться на 
балансі Управління містобудування та архітектури Вінницької обласної 
державної адміністрації, є складовою частиною П ам’ятки архітектури та 
містобудування місцевого значення «Житловий будинок з еркером» 
охоронний № 30-м, розташований за адресою: вул. Соборна/Кропивницького, 
37/2, м. Вінниця, площею 179,8 кв. м.

2. Управлінню містобудування та архітектури Вінницької обласної 
державної адміністрації (орендодавець) передачу в оренду об’єкта, 
зазначеного в пункті 1 цього розпорядження, провести відповідно до чинного 
законодавства.

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



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

Заступник голови обласної Ради ТСКРЕМЕНЮ К


