
UAdCJ

УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

// JOJо №

Про надання згоди 
на передачу в оренду нерухомого майна частини приміщень 

адміністративної будівлі, розташованої за адресою: вул. В.Порика, 6.29,
м. Вінниця

Відповідно до статей 55, 56 частин 4,5 статті 60 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”, частини 2 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 17 сесії 
обласної Ради 4 скликання від 29 листопада 2004 року № 717 “Про невідкладні 
заходи обласної Ради щодо цілісності України та стабілізації 
суспільно-політичної ситуації, що склалася у зв'язку з виборами Президента 
України”, враховуючи звернення управління розвитку територій та 
інфраструктури Вінницької обласної державної адміністрації та висновок 
постійної комісії обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та 
приватизації:

1. Надати управлінню розвитку територій та інфраструктури Вінницької 
обласної державної адміністрації (балансоутримувачу), згоду на передачу в 
оренду частину приміщень адміністративної будівлі, розташованої за адресою 
вул. В.Порика, 6.29, м. Вінниця, а саме:

-частина приміщень першого поверху № 103, 104, 106, 107, 108, 109, 116, 
117, 121, 122, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 загальною площею 435,00 кв.м(зКк 
- 1,587);

-частина приміщення третього поверху № 305, 308, 309, 314, 315, 317, 318, 
319, 320, 321, 322, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 336, 337, 
338, 339, 340 загальною площею 561,96 кв.м (з Кк - 1,587).

2. Управлінню розвитку територій та інфраструктури Вінницької обласної 
державної адміністрації (балансоутримувач/орендодавець) та управлінню 
спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області 
(орендодавець) передачу майна, зазначеного в п. 1 цього розпорядження 
здійснити відповідно чинного законодавства.

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



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

Заступник голови обласної Ради = :^5о с р е м е н ю к


