
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про продовження договорів оренди приміщень адмінбудівлі, що 
належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Вінницької області та розташованої за адресою: 
вул. Соборна, 6.72, 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 
адмінбудівлі, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Вінницької області та розташованої за адресою: вул. Соборна, 
6.72, 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 у
Вінниткої обласної Ради № 0^  і  
від І д ,  іХу 2 0 І /  року

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

продовжуються без проведення аукціону

№
н/п

Найменування
орендаря/користувача

Номер приміщення 
згідно 3 інвентарною 

справою

Орендована
площа,

кв.м
1 Вінницька обласна організація 

інвалідів війни, Збройних сил та 
учасників бойових дій

№ 41 (II поверх) 20,15

2 Пошуково-видавниче агентство 
«Книга Пам’яті України»

№ 58 (III поверх) 21,84

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

№№ 68,69 (III поверх) 33,02

4 Вінницьке обласне відділення 
всеукраїнського об’єднання ветеранів

частина приміщення 
№ 22 (І поверх)

12,01

5 Національна Рада України з питань 
телебачення і радіомовлення

№ 67 (III поверх) 13,78

6 Громадська ветеранська організація 
“Вінницьке обласне товариство 
політичних в’язнів, репресованих та їх 
дітей”

частина приміщення 
№ 22 (І поверх)

13,86

7 Громадська організація “Асоціація 
пенсіонерів “Поділля”

№ 40 (II поверх) 25,74

8 Вінницька обласна організація 
ветеранів України

№№ 34,36 (II поверх) 53,0

9 Вінницька обласна організація 
національної спілки письменників 
України

частина приміщення 
№70
(III поверх)

69,0

10 Національна служба посередництва і 
примирення

№№ 59,66 (III поверх) 54,86

11 Комунальна установа “Видавничий 
дім “Моя Вінниччина”

Частина приміщення 
№ 71 та частина 
приміщення № 72 (III 
поверх)

47,45

12 Вінницька обласна організація 
журналістів

№ 38 (II поверх) 25,09

Перший заступник 
голови обласної Ради В. КІСТІОН


