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Про включення об’єктів оренди до Переліку другого типу

Відповідно до пункту 18 частини 6, частини 7 статті 55, частин 4,5 статті 60 
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, частини 6 статті 6 
Закону України „Про оренду державного та комунального майна” від 03 жовтня 
2019 року №157-ІХ, 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 46 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 29 жовтня 2020 року № 999 “Про деякі питання оренди майна”, враховуючи 
звернення управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької обласної 
державної адміністрації, управління спільної комунальної власності 
територіальних громад області та висновок постійної комісії обласної Ради з 
питань будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку 
інфраструктури:

1. Затвердити звіт про незалежну оцінку вбудованих приміщень першого та 
третього поверхів адміністративної будівлі, що знаходиться на балансі 
Управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької обласної державної 
адміністрації, розташованої за адресою: вул. В.Порика, 6.29, м. Вінниця, 
загальною площею 1067,9 кв.м.

2. Включити до Переліку другого типу приміщення адміністративної будівлі 
(літ. А), розташованої за адресою: вул. В. Порика, 6.29, м. Вінниця, що 
знаходиться на балансі управління розвитку територій та інфраструктури 
Вінницької обласної державної адміністрації, а саме: приміщення першого 
поверху № 106,116,121,122,126,127,128,129,130,131,132 загальною площею 
235,35 кв.м (з урахуванням коефіцієнту коригування - 1,587).

3.У правлінню спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області (Бойко. І.Г.) та Управлінню розвитку територій та 
інфраструктури Вінницької обласної державної адміністрації (Зонова М.В.) 
передачу в оренду об’єкту зазначеного в пункті 2 даного розпорядження, провести 
відповідно до чинного законодавства.

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



5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на постійну 
комісію обласної Ради з будівництва, комунального майна, транспорту та 
розвитку інфраструктури (Ковальов А.Є.).
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