
УКРАША 
ВШНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ША_ІМЬ<-М1 ■

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

міст Вінницької області та розташованої за адресою: вул. Хмельницьке
шосе, б. 7, 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. Хмельницьке 
шосе, 6.7, 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
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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

Номер приміщення згідно 3 
інвентарною справою

Орендована
площа,

кв.м
1 Г оловне управління 

пенсійного фонду України у 
Вінницькій області

- №№105 та частина приміщення 
2 (цокольний поверх);
- №№ 44-45 (VII поверх);
" №№ 28, 55-57 (X поверх);
- №№ 3-7, 9-13, 19-24, 28, 43, 48, 
54-58, частини приміщення 59, 
60-65 (XI поверх);
- №№ 3, 4, 19-24, частини 
приміщення 25, 28, 42-47, 53,54, 
60-64 (XII поверх);
- №№ 3-6, частини приміщення 
7, 8-12, 18-21,27, 29, 42,53-57, 
частин приміщень 58 і 63, 59-62 
(XIII поверх)

2866,86

2 Вінницьке регіональне 
управління державної 
спеціалізованої фінансової 
установи «Державний фонд 
сприяння молодіжному 
житловому будівництву»

№№ 28,30, частини приміщення 
46, 48 (VII поверх)

119,01

вбудовані меблі (шафи 5 шт.)

3 Головне управління ДПС у 
Вінницькій області

№ № 3-7, 9-13,47 
(VII поверх);
№№ 43-47 С^І поверх)

492,01

№ 86 (підвалу) 34,8
частина даху 1,0

4 Департамент фінансів 
Вінницької обласної 
державної адміністрації

№№ частини приміщення 2, 3-7, 
частини приміщення 8, 9-12, 18- 
23, 27-29, 42-46, 52-54, частини 
приміщення 55, 59 (IX поверх)

1114,12

5 Хмельницьке обласне 
територіальне відділення 
антимонопольного комітету 
України

№№ 9-13 (X поверх) 159,33

6 Північний офіс 
держаудитслужби

№№ 3-7, частини приміщення 8, 
9-13, 19-24, 28-29, 42-47, 53-56, 
частини приміщення 57, 58-60 
(VI поверх)

1060,69



7 Вінницька школа вищої 
спортивної майстерності

частини приміщення № 29 
(X поверх);
№ 44-47 (лІІІ поверх);

114,53

8 Департамент 
міжнародного 
співробітництва та 
регіонального розвитку 
вінницької обласної 

державної адміністрації

№№ частини приміщення 2, 3-7, 
9-13, 19-24, 28-30, 43-47, 53-56, 
частини приміщення 57, 58-61 
(VIII поверх)

1100,96

9 Управління служби 
безпеки України у 
Вінницькій області

№ 43 (ХІЇІ поверх); 23,01

10 Міжрегіональне
управління
національного агентства 
України 3 питань 
державної служби у 
Вінницькій,  ̂
Житомирській та 
Хмельницькій областях

№№ 48, 61, 62 (X поверх) 119,5

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

№№ частини приміщення 2, 5, 6, 
9-11, 17-19,21,41,50,52,53 
(II поверх);

...... 464,66

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

№№ 42-44 (II поверх) 19М

13 Міністерство у справах 
ветеранів України

№№ 91,92 (цокольний поверх) 60,38

14 Центрально-західне 
міжрегіональне 
управління міністерства 
юстиції
(м. Хмельницький)

№Хо 17, 18,20, 22-27,33-41 
поверх малоповерхової частини

43-47, 53-55, 66, 71, 84, 
90 (І поверх висотної частини

31  ̂54-56, частини приміщення 
57, 59-62 
(VII поверх)

1628,1

15 Центрально-західне 
міжрегіональне 
управління міністерства 
юстиції
(м. Хмельницький)

№ 128 (цокольний поверх);
№№ 69,71, 129-137, 139-152, 
частини приміщення 153, 155-162 
(технічнии поверх)

752,66

16 Центрально-західне 
міжрегіональне 
управління міністерства 
юстиції
(м. Хмельницький)

№№ 63-65, частини приміщення 67,
68, 69, 74, 75 
(цокольний поверх)

217,63

17 Вінницька обласна 
редакційна колегія та 
штатна редакційно- 
видавнича група 
(редакція) по підготовці 
та виданню обласної 
книги «Реабілітовані 
історією»

№ 54 (X поверх) 29,76

18 Національна комісія з 
цінних паперів та

№№ 91,92 (І поверх) 54,50



19 Комунальна установа 
«Інформаційно-аналітичний 
центр медичної статистики» 
Вінницької області

№ № 4, 7, 20, 27,35,51,56-58, 
частини приміщення 59 (II 
поверх)

329,39

20 Комунальна установа 
«Вінницький обласний центр 
технічного та фінансового 
нагляду за діяльністю 
закладів охорони здоров’я»

№ № 3,22, 26, 39, 40 
(II поверх)

196,36

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

№№ 19-24 (VII поверх) 166,43

22 Управління у справах 
національностей та релігій 
Вінницької обласної 
державної адміністрації

№№ 55-59 (XII поверх); 
№№ 22, 23 (XIII поверх);

182,34

23 Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
Вінницької обласної 
державної адміністрації

№№ 108-110, 115, частини 
приміщення 117, 118-120, 
131-133, частини приміщення 
134, 136, 137, частини 
приміщення 139, частини 
приміщення 140 
(І поверх);
№№ 3, 4, 22-24, 43-47, частини 
приміщення 58, 59, 60 (X 
поверх)

992,36

24 Вінницька обласна 
філармонія

частини приміщень №№ 139, 
140

39,31

25 Вінницька дирекція 
акціонерного товариства 
«Укрпошта»

№№ 9, 10 (І поверх) 71,45

26 Товариство 3 обмеженою 
відповідальністю «Редакція 
газети «Вінниччина»

№ № 9, 12-14, 45,46 
(цокольний поверх)

192,55

27 Г оловне управління 
національної поліції у 
Вінницькій області

два місця на даху 1,0

28 Вінницький академічний 
обласний театр ляльок

№№ 24-29 (підвал); 289,8
№№ 15-33, частини приміщення 
34, 35-39, 42-44 (цокольний 
поверх);
№№ частини приміщення 56, 
57-65 (І поверх);
№№ 68, 70 (технічний поверх)

1090,51

Перший заступник 
голови обласної Ради В. КІСТІОП


