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проєкт 

РІШЕННЯ  
 

__ ________ 2021 року м. Липовець 11 сесія 8 скликання 

 

Про передачу в оренду майна, що належить до комунальної власності 

Липовецької територіальної громади Вінницького району Вінницької 

області, та включення об’єкта нерухомого майна до Переліку другого типу 
 

Відповідно до статті 26, частини 5 статті 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування», пункту 1 частини 1 статті 15 Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна», Порядку передачі в оренду державного та 

комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

03 червня 2020 року №483 «Деякі питання оренди державного та комунального 

майна», постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020 року № 820 

«Про затвердження примірних договорів оренди державного майна», 

розглянувши заяву начальника управління праці та соціального захисту 

населення Вінницької районної державної адміністрації від 12 березня 2021 року 

№ 1516, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань 

комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження 

та транспорту, міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати в оренду без проведення аукціону Управлінню праці та 

соціального захисту населення Вінницької районної державної адміністрації 

(ЄДРПОУ 03191928) частину приміщення, що належить до комунальної 

власності Липовецької територіальної громади Вінницького району Вінницької 

області (нежитлове приміщення), яке складається з 10-ти кабінетів, загальною 

площею 113,43 м2, розташованого за адресою: вул. Героїв Майдану, 22, 

м. Липовець, Вінницький (Липовецький) район, Вінницька область, терміном на 

5 (п’ять) років, а саме: 

- кабінет заступника площею 8,58 м2; 

- приймальня площею 6,07 м2; 

- кабінет начальника площею 11,98 м2; 

- кабінет № 9 площею 13,98 м2; 

- кабінет № 7 площею 13,54 м2; 

- кабінет № 6 площею 20,64 м2; 

- кабінет № 11 площею 14,78 м2; 

- кабінет № 12 площею 10,41 м2; 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


- серверна площею 5,6 м2; 

- архів площею 7,85 м2. 

2. Встановити орендну плату в розмірі 1 (одна) грн. в рік без ПДВ, 

визначеної на підставі пункту 10 Методики розрахунку орендної плати за 

державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої Постановою КМУ від 

04 жовтня 1995 № 786 (із змінами та доповненнями). 

3. Включити до Переліку другого типу об’єкти оренди, зазначені у 

пункті 1 цього рішення, згідно з додатком 1. 

4. Затвердити інформаційне повідомлення (умови) про передачу 

об’єкта в оренду без проведення електронного аукціону згідно з додатком 2. 

5. Затвердити Договір оренди частини приміщення згідно з 

додатками 3, 4. 

6. Суборенда на вищевказане нерухоме майно, що належить до 

комунальної власності Липовецької територіальної громади, не передбачається. 

7. Доручити в.о. міського голови Назаренко Олесі Олександрівні 

підписати Договір оренди частини приміщення. 

8. Доручити відділу юридичного забезпечення та комунальної 

власності виконавчого комітету Липовецької міської ради Вінницького району 

Вінницької області оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті міської 

ради та в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі». 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту (голова комісії Юрій ЮКАЛО). 

 

 

 

 

В.о. міського голови Олеся НАЗАРЕНКО 


