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РОЗПОРЯДЖ ЕННІ

Про продовження договору оренди частини технічного поверху площею 
4,0 кв.м та частини даху площею 40,0 кв.м адміністративного будинку, 

розташованого за адресою: вул. Театральна, б. 15, м. Вінниця 
з Приватним акціонерним товариством «ВФ Україна»

Відповідно до пункту 18 частини 6, частини 7 статті 55, частин 4,5 статті 
60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 6 статті 18 
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 з Приватним акціонерним товариством «ВФ 
Україна» терміном на 2 роки 11 місяців договір оренди частини технічного 
поверху площею 4,0 кв.м для розташування обладнання та частини даху 
площею 40,0 кв.м для розміщення 4 приймально -  передавальних антен та антен 
радіорелейного зв’язку на даху адмінбудинку за адресою : вул. Театральна, 6.15, 
м. Вінниця. Базова місячна орендна плата за жовтень 2020 року становить 
7845,64 грн без ПДВ.

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

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на постійну 
комісію обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту 
та розвитку інфраструктури (Ковальов Ц
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