
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ЛЗ. и .  М(ш 3(о5

Про продовження договорів оренди приміщень адміністративної будівлі, 
що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Вінницької області та розташованої за адресою: вул. Соборна, б. 70,
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 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 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” (зі змінами), 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. Продовжити без проведення аукціону, договори оренди приміщень 
адміністративної будівлі, що належить до спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ,- міст Вінницької області та розташованої за адресою: 
вул. Соборна, 6.70, м. Вінниця (згідно з Додатком).

2. Управлінню спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області (Орендодавець), продовження договорів оренди здійснити 
відповідно до чинного законодавства та після укладення договорів оренди 
надати один примірник Вінницькій обласній Раді протягом 10 робочих днів,

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

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



Додаток

до розпорядження голови 

Вінницької обласної Ради № 3$̂  
від. Лд. року

Перелік

договорів оренди приміщень, що належать до спільної власності 
територіальних громад, сіл, селищ, міст Вінницької області, які 

продовжуються без проведення аукціону

№
п/п

Найменування
орендаря/користувача

Помер приміщення згідно 3 
інвентарною справою

Орендована 
площа, кв.м

1 Вінницька обласна 
державна адміністрація

в частині 1 адміністративної будівлі
- №№ 2,3,6,8,9,18,20,22 (І поверх);
- №№ 2-4,5-1,7,10-13,17-23 (II 
поверх);
- №№ 6-28,6-29 (III поверх);
- №№ 2-9,16-32, 34-46 (IV поверх);
- Балкон (V поверх);
- №№ 31, 38 (підвал);
в частині 2 адміністративної будівлі
- частини приміщень №№ 19-20;

3573,63

господарські приміщення 
- №№ 1-8

104,1

2 Вінницька обласна 
універсальна наукова 
бібліотека 
ім. К.А. Тімірязєва

в частині 2 адміністративної будівлі
- №№ 1, 2, 6, 8, частини приміщень 
9-10,22 (І поверх);
- №№ частина приміщення 3, 19, 21, 
23, (II поверх);
- №№ 7-3, 7-4, 7-6, 7-7 (III поверх);
- №№ 8, 9, 11-14 (підвал)

1270,58

Перший заступник 
голови обласної Ради В. КІСТІОН


