
УКРАЇНА  
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

{£ Ов № М

Про продовження договору оренди 
вбудованих приміщень адміністративної будівлі, що знаходиться 

на балансі управління спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області за адресою: вул. Театральна, 6.14, м. Вінниця

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», статті 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 2019 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 «Про деякі питання оренди 
майна» зі змінами, враховуючи звернення управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області та висновок постійної 
комісії обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту 
та розвитку інфраструктури:

1. Затвердити звіт з незалежної оцінки нежитлових вбудованих приміщень 
загальною площею 339,8 кв.м, що складається з приміщень №№ 46-52, 54-64 
(згідно з технічним паспортом), які розташовані на першому поверсі в 
адмінбудівлі (літ. А), за адресою: вул. Театральна, 6.14 м. Вінниця і 
знаходиться на балансі управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області.

2. Управлінню спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області продовжити укладений з громадською організацією 
«Агенція розвитку кредитно-споживчого партнерства» терміном на 5 років 
договір оренди нежитлових вбудованих приміщень, загальною площею 339,8 
кв.м, що складається з приміщень №№ 46-52, 54-64 (згідно з технічним 
паспортом) адмінбудинку, розташованого за адресою: вул. Театральна, 6.14, 
м. Вінниця, відповідно до чинного законодавства. Базова місячна орендна 
плата за лютий 2021 року становить 22939,9 грн без ПДВ.



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

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

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ


