
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

0/. ^ / / № №

Про оголошення аукціонів, за результатами яких договори оренди 
можуть бути продовжені з попередніми орендарями, 

або укладені з новими орендарями

Відповідно до пункту 18 частини 6, частини 7 статті 55, частин 4,5 статті 
60, абзацу 2 пункту 10 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», етапі 18 Закону України 
«Про оренду державного та комунального майна» від 03 жовтня 2019 року 
№157-ІХ, постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оренди 
державного та комунального майна» від 03 червня 2020 року № 483, рішення 
20 сесії обласної Ради 3 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 46 сесії обласної Ради 7 
скликання від 29 жовтня 2020 року № 999 «1 Іро деякі питання оренди майна», 
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. Оголосити аукціони, за результатами яких чинні договори оренди 
нерухомого майна, розташованого за адресою: вул. Замостянська/проспект 
Коцюбинського, 26/58, м. Вінниця, можуть бути продовжені з існуючими 
орендарями (згідно з Додатком), або укладені з новими.

2. Комунальній організації «Обласний фонд сприяння інвестиціям та 
будівництву» (орендодавець) продовження чинних договорів оренди майна чи 
укладання нових договорів оренди провести відповідно до чинного 
законодавства та після укладення договору оренди, надати один примірник 
Вінницькій обласній Раді протягом 10 робочих днів.

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



4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на постійну 
комісію обласної Ради з питань будівништіа ком/^ального майна, транспорту 
та розвитку інфраструктури (Ковальов А

Голова обласної Ради В. С О КО Л О ВИ Й



Додаток
до розпорядження голови 
Вінницької обласної Ради 

від /У. 20 Л року № Л І _

Перелік
чинних договорів оренди нерухомого майна, що належить до спільної 

власності територіальних громад Вінницької області, розташованого за 
адресою: вул. Замостянська/проспект Коцюбинського, 26/58, м. Вінниця, 

які можуть бути продовжені з існуючими орендарями, або укладені з
новими орендарями

JV« Назва орендаря

Об'єкт оренди, 
орендована 
(загальна) 
площа, 

кв.м

Мета використання

Адмінбудинок, розташований за адресою: вул. Замостянська/проспект 
Коцюбинського, 26/58, м. Вінниця
1 Фізична особа - 

підприємець 
Капранова 1.1.

частина приміщення першого 
поверху площею 1.0 кв.м:

розміщення майстерні з 
ремонту взуття

2 Суб’єкт
підприємницької 
діяльності 
Цапенко Н.С.

частина приміщення першого 
поверху площею 6.0 кв.м.

встановлення майстерні з 
ремонту та продажу 
ювелірних виробів

Суб’єкт
підприємницької 
діяльності 
Гончарук Ю.М.

частина приміщення першого 
поверху площею 7.5 кв.м.

розміщення майстерні 
ремонту одягу

4 Суб’єкт
підприємницької 
діяльності 
Войтюк В. В

частина приміщення першого 
поверху площею 6.4 кв.м.

частина приміщення першого 
поверху площею 2.2 кв.м.

розміщення громадської 
вбиральні та автомату із 
приготування гарячих 
напоїв

5 т о В « П П О  
«Речточмеханіка»

розміщення майстерні з 
виготовлення ключів

6 ПП «Дар Плюс» частина даху площею 1.5 кв.м. розміщення приймально-
передавального
обладнання

7 ТОВ «лайфселл» приміщення десятого поверху 
площею 10.5 кв.м. та частина даху 
площею 5,0 кв.м.

Встановлення
приймально-
передавального
обладнання

8 ПрАТ «Київстар» приміщення дев’ятого поверху, 
площею 10,5 кв.м. та частина даху 
площею 11.0 кв.м.

Встановлення
приймально-
передавального
обладнання

9 ПП «Тріак» приміщення загальною площею 9.2 
кв.м. у підвалі

Розміщення складу

Перший заступник 
голови обласної Ради В .К ІС Т ІО Н


