
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Ш АММ^^-АМ

Про продовження договорів оренди приміщень, 
орендодавцем яких виступає управління спільної комунальної 

власності територіальних громад Вінницької області

Відповідно до пункту 18 частини 6, частини 7 статті 55, 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 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”, 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 та доповненнями, рішення 46 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 29 жовтня 2020 року № 999 “Про деякі питання 
оренди майна”, враховуючи звернення управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області та висновок постійної 
комісії обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та 
розвитку інфраструктури:

1. Управлінню спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області продовжити, договори оренди нерухомого майна, що 
належить до спільної власності територіальних громад Вінницької області 
(згідно з Додатком) шляхом переукладання на той самий строк, на який вони 
були укладені.

2. Управлінню спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області продовження, зазначених в пункті 1. договорів оренди 
здійснити з урахуванням норм чинного законодавства України та після 
переукладення, надати примірник договору оренди управлінню з питань 
комунальної власності виконавчого апарату обласної Ради у п’ятиденний 
термін.

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



4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на постійну 
комісію обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту 
та розвитку інфраструктури (Ковальов А.^р.). ц

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



Додаток
до розпорядження голови 

Вінницької обласної Ради 
від У /, /X , 20 / 0  року № / £ $

Перелік
договорів оренди приміщень, орендодавцем яких виступає управління 
спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької 

області, які продовжуються без проведення аукціону

№ Назва організації

Орендована
(загальна)

площа,

м2
Адмінбудинок, розташований за адресою: вул. Театральна, 6.14, ж  Вінниця

1 Управління будівництва Вінницької ОДА 241,11 
82,2-гараж 
73,75-підвал

2 Управління архітектури та містобудування Вінницької 
ОДА

227,01

3 Державна сервісна служба містобудування України 369,14 
37,51-підвал

4 Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації

396,36

5 Вінницький обласний центр медико-соціальної експертизи 168,22
137,9-підвал

6 Управління державної міграційної служби України у 
Вінницькій області

84,88

Адмінбудинок, розташований за адресою: вул. Соборна, б. 72, м. Вінниця
1 Вінницька обласна організація інвалідів війни, Збройних 

сил та учасників бойових дій
20,15

8 Державна інспекція ядерного регулювання України 13,78
9 Пошуково-видавниче агентство “Книга Пам’яті України” 21,84
10 Вінницька РДА (Відділ містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства Вінницької 
райдержадміністрації)

40,17

11 Комунальний заклад «Вінницька обласна дитячо-юнацька 
спортивна школа стрільби»

33,02

12 Вінницька обласна асоціація органів місцевого 
самоврядування

53,87

13 Національна Рада України з питань телебачення та 
радіомовлення

13,78

14 Вінницьке обласне товариство політичних в’язнів, 
репресованих та їх дітей

21,19



15 Асоціація пенсіонерів “Поділля” 25,74
16 Вінницька обласна рада організації ветеранів України 53,0
17 Вінницька організація Національної спілки письменників 

України
69,0

18 Національна служба посередництва і примирення 54,86
19 Управління справами Верховної Ради-приймальня 

народного депутата України Івченка В. Є.
63,9

20 Комунальна установа «Видавничій дім «Моя 
Вінниччина»»

47,45

21 Вінницьке обласне відділення Всеукраїнського 
об’єднання ветеранів

23,79

22 Громадська організація «Вінницька обласна асоціація 
ветеранів Афганістану»

25,35

23 Комунальний заклад «Вінницька обласна комплексна 
дитячо-юнацька спортивна школа»

91,39

24 Вінницька обласна спілка журналістів 15,73
Приміщення в будинку, розташованому за адресою : вул. Архітектора 
Артинова, б. 14, м. Вінниця
25 Вінницька обласна асоціація органів місцевого 

самоврядування
69,00

АдмінбудиноКу розташований за адресою: вул. Хмельницьке шосе, б, 7, 
м. Вінниця
26 Вінницьке регіональне управління Державної 

спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд 
сприяння молодіжному житловому будівництву”

119,01

27 Відділ освіти Вінницького району 312,79

28 Головне управління Державної податкової служби у 
Вінницькій області

492,35 
34,8 -підвал 
1 місце на 
даху

29 Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації 1114,12

30 Головне управління Пенсійного фонду України у 
Вінницькій області

2805,62

31 Вінницьке обласне територіальне відділення 
Антимонопольного комітету України

267,11

32 Північний офіс Держаудитслужби 1060,69
33 Вінницька обласна школа вищої спортивної майстерності 114,53
34 Департамент міжнародного співробітництва та 

регіонального розвитку Вінницької обласної державної 
адміністрації

1078,47

35 Управління служби безпеки України 
у Вінницькій області

23,01

36 Міжрегіональне управління Національного агентства 
України з питань державної служби у Вінницькій, 
Житомирській та Хмельницькій областях

119,56



37 Департамент охорони здоров’я та реабілітації Вінницької 
обласної державної адміністрації

429,89

79,06
38 Міністерство у справах ветеранів України 23,01
39 Центрально-Західне міжрегіональне управління 

Міністерства юстиції (м. Хмельницький)
1536,71
752,66
217,63

40 Редакція книги “Реабілітовані історією” 29,76
41 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 54,50
42 Комунальна установа “Інформаційно-аналітичний центр 

медичної статистики” Вінницької області
329,74

43 Вінницький обласний центр технічного та фінансового 
нагляду за діяльністю закладів охорони здоров’я

231,13

44 Державна служба з лікарських засобів та контролю за 
наркотиками у Вінницькій області

166,43

45 Управління у справах національностей та релігій 
Вінницької обласної державної адміністрації

182,34

46 Департамент соціальної та молодіжної політики 
Вінницької ОДА

1072,63

47 Вінницька обласна філармонія імені М. Д. Леонтовича 39,31

48 Вінницька дирекція АТ «Укрпошта» 71,45
49 Товариство з обмеженою відповідальністю «Редакція 

газети «Вінниччина»
192,55

50 Головне управління Національної поліції у Вінницькій 
області

дах

51 Управління Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України у Вінницькій області

2,0
дах

52 Вінницький академічний обласний театр ляльок 1090,51
289,8-підвал

Адмінбудинок, розташований за адресою: вул. Театральна, 6.15, м.іВінниця
53 Управління культури і мистецтв Вінницької ОДА 1213,91
54 Вінницький регіональний центр підвищення кваліфікації 1045,31
55 Комунальний заклад «Вінницький обласний молодіжний 

центр «Квадрат»
622,80

Адмінбудинок, розташований за адресою: вул. Соборна, б. 70, м. Вінниця
56 Вінницька обласна державна адміністрація 3894,79

104,1-
господарські
приміщення

57 Вінницька обласна державна універсальна наукова 
бібліотека ім. К.А.Тімірязєва

1119,14 
151,44 - 
підвал

Адмінбудинок, розташований за адресою: вул. Монастирська, 6.47, 
м. Вінниця
58 Служба у справах дітей Вінницької обласної державної 

адміністрації
101,01



59 Вінницький обласний центр соціальних служб 224,25 
18,46-підвал 
20,3-гараж

60 Управління фізичної культури та спорту Вінницької 
обласної державної адміністрації

232,83 
13,52-підвал 
2 5,3-гараж

Перший заступник 

голови обласної Ради В. Кістіон


