
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від   22.08.2013р.  №1844 

м. Вінниця 
КОМІ 

Про укладання договорів 

оренди приміщень в  

адміністративному будинку 

за адресою вул. Соборна, 50 

 

        Відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна», Положення про оренду комунального майна території громади м. 

Вінниці, затвердженого рішенням міської ради від 01.07.2011 року № 357 зі 

змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 27.06.2013 року № 

1456 «Про безоплатну передачу на баланс департаменту соціальної політики 

Вінницької міської ради», керуючись підпунктом 1 пункту а статті 29, 

частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59, частиною 5,7 статті 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Надати згоду департаменту соціальної політики міської ради на укладання 

договорів оренди приміщення адміністративної будівлі за адресою вул. 

Соборна, 50 з такими підприємствами (установами): 

1.1. Територіальним центром соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) м.Вінниці загальною площею користування 222,8 кв.м ( І 

поверх – 27,95 кв.м; ІІ поверх – 133,1 кв.м; ІІІ поверх – 61,75 кв.м) терміном 

на два роки; 

1.2.Міським комунальним підприємством «Вінницький фонд муніципальних 

інвестицій» загальною площею 48,23 кв.м терміном на один рік для 

розміщення працівників підприємства; 

1.3. Вінницькою міською організацією «Союз чорнобиль України» 

загальною площею 45,47 кв.м терміном на один рік. 



1.4. Товариством з обмеженою відповідальністю «Європейський інститут 

управління» загальною площею 25,1 кв.м терміном на  один  рік  дев’ять 

місяців для розміщення офісу; 

1.5. Вінницьким міським благодійним фондом «Фонд розвитку 

муніципальних реформ» загальною площею 24,44 кв. м терміном на шість 

місяців для службового використання; 

1.6. Фірмою «Трис» (ТОВ) загальною площею 153 кв.м терміном на один рік 

одинадцять місяців  для службового використання приміщення. 

 

2. Департаменту соціальної політики міської ради забезпечити оформлення 

договірних відносин з орендарем згідно з нормами чинного законодавства. 

 

3. Дане рішення набуває чинності з 01 липня 2013 року. 

 

4. Визнати такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету 

міської ради, а саме: 

4.1. Рішення виконавчого комітету міської ради  від 23.05.2013 року № 1132 

«Про укладання договору оренди приміщення в адмінбудинку за адресою 

вул. Соборна, 50»; 

4.2. Рішення виконавчого комітету міської ради  від 27.06.2013 року № 1457 

«Про укладання договору оренди приміщення в адміністративному будинку 

за адресою вул. Соборна, 50»; 

4.3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 04.04.2013 року № 728 

«Про укладання договору оренди приміщення адмінбудинку за адресою вул. 

Соборна, 50»; 

4.4. Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.07.2012 року № 1648 

«Про продовження договору оренди частини приміщення в адмінбудинку за 

адресою вул. Соборна, 50»; 

4.5.Рішення виконавчого комітету міської ради від 13.07.2013 року № 1705  

«Про продовження оренди  приміщення в адмінбудинку за адресою вул. 

Соборна, 50»; 

4.6. Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.04.2012 року № 831 

«Про продовження оренди приміщення в адмінбудинку за адресою вул. 

Соборна, 50». 

 

5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови А. Реву.  

 

Секретар міської ради    С.Моргунов 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Департамент соціальної політики міської ради   

Субота Марина Леонідівна 

Головний спеціаліст відділу організаційної роботи 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


