
УКРАЇН А  
ВІН Н И ЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

я о. Рї.
Про надання згоди на передачу в оренду та про включення до Переліку

перш ого типу нежитлових приміщ ень розташ ованих за адресою: 
вул. М онастирська, б. 26, м, Вінниця

Відповідно до пункту 18 частини 6, частини 7 статті 55, частин 4,5 
статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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 З скликання від 29 квітня 1999 року 
«Про об'єкти комунальної власності», рішення 8 сесії обласної Ради 
8 скликання від 23 квітня 2021 року №134 ‘‘Про оренду майна, що належить 
до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької 
області” , враховуючи клопотання управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області та висновок постійної комісії 
обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та 
розвитку інфраструктури:

1. Надати згоду на передачу в оренду нежитлових приміщень 
адміністративної будівлі, розташованої за адресою; вул. Монастирська, б. 26, 
м. Вінниця, а саме: приміщень першого поверху № №33,34 корисною плошею 
32,4 кв.м (загальною площею 47,79 кв.м) та приміиіення третього поверху 
№102 корисною плошею 7,6 кв.м (загальною площею 11,21 кв.м), що 
перебувають в оперативному управлінні Департаменту з питань оборонної 
роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами 
Вінницької обласної державної адміністрації для розміщення під офіс із 
дотриманням режиму роботи Департаменту.

2. Включити на період дії договору оренди до Переліку першого тину 
нежитлові приміщення адміністративної будівлі, розташованої за адресою: 
вул. Монастирська, б. 26, м. Вінниця, а саме: приміщення першого поверху 
№№33,34 корисною площею 32,4 кв.м (загальною площею 47,79 кв.м) та 
примініения третього поверху №102 корисною площею 7,6 кв.м (загальною 
площею 11,21 кв.м), що перебувають в оперативному управлінні 
Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами Вінницької обласної державної адміністрації

3. Управлінню спільної комунальної власності територіальних громад 
'^МЇІнницької області (Орендодавець), Департаменту з питань оборонної роботи,

цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Вінницької
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обласної державної адміністрації (Балансоутримувач) здійснити всі необхідні 
заходи зазначені в пунктах 1, 2 цього розпорядженця відповідно до чинного 
законодавства та після укладення договору оренди надати один примірник 
Вінницькій обласній Раді протягом 10 робочих днів.

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

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ


