
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 550

2 0  грудня 2017 р. 27 сесія 7 скликання

Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з питань
комунальної власності

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи висновок постійної комісії обласної Ради з питань регулювання 
комунальної власності та приватизації, обласна Рада ВИРІШИЛА:

Затвердити розпорядження голови обласної Ради з питань комунальної 
власності, видані в міжсесійний період:

№ 120 від 31 травня 2017 року «Про передачу в оренду нерухомого 
майна Вінницького обласного клінічного госпіталю ветеранів війни»;

№ 121 від 31 травня 2017 року «Про передачу в оренду нерухомого 
майна комунального закладу «Вінницька обласна психоневрологічна 
лікарня ім. акад. О.І. Ющенка»;

№ 122 від 31 травня 2017 року «Про передачу майна, закріпленого за 
комунальною установою «Територіальне медичне об’єднання 
«Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф»;

№ 123 від 31 травня 2017 року «Про надання згоди Вінницькій 
обласній дитячій клінічній лікарні на проведення реконструкції частини 
інфекційного відділення у відділення екстреної медичної допомоги з 
прибудовою»;

№ 124 від 31 травня 2017 року «Про продовження терміну дії 
договору оренди приміщення площею 37,37 кв.м, розташованого в 
адмінбудинку за адресою: вул. Хмельницьке шосе, буд. 7, м. Вінниця з 
Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк 
України», орендодавцем якого є управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області»;

№ 132 від 15 червня 2017 року «Про надання дозволу на передачу в 
оренду Вінницькій обласній філармонії приміщень, що розташовані в 
адмінбудинку, за адресою: вул. Хмельницьке шосе, буд.7, м. Вінниця, 
орендодавцем яких є управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області»;

№ 133 від 15 червня 2017 року «Про надання дозволу на передачу в 
оренду комунальній установі «Інформаційно-аналітичний центр медичної 
статистики Вінницької області» та Вінницькому обласному центру 
здоровая приміщень, що розташовані в адмінбудинку за адресою: вул. 
Хмельницьке шосе, буд.7, м. Вінниця, орендодавцем яких є управління



спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької 
області»;

№ 134 від 15 червня 2017 року «Про продовження договору оренди 
нерухомого майна Вінницького обласного спеціалізованого 
територіального медичного об"єднання «Фтизіатрія»;

№ 135 від 15 червня 2017 року «Про продовження договору оренди 
нерухомого майна Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні»;

№ 136 від 15 червня 2017 року «Про передачу в оренду нерухомого 
майна Вінницького обласного клінічного госпіталю ветеранів війни»;

№ 137 від 15 червня 2017 року «Про передачу в оренду нерухомого 
майна Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру»;

№ 138 від 16 червня 2017 року «Про надання дозволу на передачу в 
оренду на конкурсних засадах приміщень №№ 109, 110, розташованих в 
адмінбудинку, за адресою: вул. Соборна, буд. 72, м. Вінниця, 
орендодавцем яких є управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області»;

№ 159 від 21 липня 2017 року «Про продовження терміну дії договору 
оренди приміщень площею 38,56 кв.м, розташованого в адмінбудинку за 
адресою: вул. Театральна, буд. 15, м. Вінниця з фізичною особою- 
підприємцем Притулою І.М., орендодавцем якого є управління спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області»;

№ 161 від 21 липня 2017 року «Про визначення уповноваженої особи 
на укладання охоронного договору»;

№ 162 від 21 липня 2017 року «Про продовження договорів оренди 
нерухомого майна Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні»;

№ 163 від 21 липня 2017 року «Про продовження договору оренди 
приміщень комунального вищого навчального закладу «Тульчинське 
училище культури»;

№ 164 від 21 липня 2017 року «Про продовження договору оренди 
нерухомого майна Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки 
ім. К.А. Тімірязєва»;

№ 165 від 21 липня 2017 року «Про продовження договору оренди 
нерухомого майна Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені 
Михайла Грушевського»;

№ 166 від 21 липня 2017 року «Про продовження договору оренди 
нерухомого майна, що знаходиться на балансі Департаменту житлово- 
комунального господарства, енергетики та інфраструктури обласної 
державної адміністрації»;

№ 167 від 21 липня 2017 року «Про надання дозволу на передачу в 
оренду на конкурсних засадах приміщень № 9, № 10, розташованих в 
адмінбудинку, за адресою: вул. Хмельницьке шосе, буд. 7, м. Вінниця, 
орендодавцем яких є управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області»;

№ 168 від 21 липня 2017 року «Про надання дозволу на передачу в 
оренду на конкурсних засадах під розміщення торгівельного автомату, що 
відпускає продовольчі товари частини холу цокольного поверху площею 
3,0 кв.м, розташованого в адмінбудинку, за адресою: вул. Хмельницьке



шосе, буд. 7, м. Вінниця, орендодавцем якого є управління спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області»;

№ 169 від 21 липня 2017 року «Про надання дозволу на розміщення 
інформаційного банеру на фасаді адмінбудинку за адресою: вул. 
Театральна, буд. 15, м. Вінниця, який є об’єктом спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області»;

№ 170 від 21 липня 2017 року «Про продовження терміну дії договору 
оренди приміщення площею 19,58 кв.м, розташованого в адмінбудинку за 
адресою: вул. Театральна, буд. 15, м. Вінниця, з фізичною особою- 
підприємцем Мазорчуком О.Б., орендодавцем якого є управління спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області»;

№ 171 від 21 липня 2017 року «Про затвердження переліку суб’єктів 
господарювання спільної власності територіальних громад Вінницької 
області, які підлягають перевірці у III кварталі 2017 року»;

№ 172 від 21 липня 2017 року «Про передачу в оренду нерухомого 
майна Вінницького обласного спеціалізованого територіального 
медичного об "єднання «Фтизіатрія»;

№ 177 від 01 серпня 2017 року «Про продовження договору оренди 
нерухомого майна, що знаходиться на балансі Департаменту цивільного 
захисту облдержадміністрації»;

№ 179 від 03 серпня 2017 року «Про продовження терміну дії 
договору оренди приміщення площею 41, 2 кв. м , розташованого в 
адмінбудинку за адресою: вул. Театральна, буд. 14, м. Вінниця з 
приватним підприємством «Культтовари-Вінниця» орендодавцем якого є 
управління спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області»;

№ 180 від 07 серпня 2017 року «Про продовження договору оренди 
нерухомого майна комунальної організації «Обласний фонд сприяння 
інвестиціям та будівництву»;

№ 181 від 07 серпня 2017 року «Про продовження договору оренди 
нерухомого майна комунальної організації «Спорткомплекс «Здоров'я».

№ 182 від 19 серпня 2017 року «Про начальника комунального 
підприємства «Барське районне бюро технічної інвентаризації»;

№ 183 від 28 серпня 2017 року «Про надання дозволу на передачу в 
оренду Департаменту соціальної та молодіжної політики Вінницької ОДА 
приміщень, що розташовані в адмінбудинку за адресою: вул. Хмельницьке 
шосе, буд. 7, м. Вінниця, орендодавцем якого є управління спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області»;

№ 184 від 31 серпня 2017 року «Про начальника комунального 
закладу «Вінницький регіональний центр з фізичної культури і спорту 
інвалідів «Інваспорт»;

№ 186 від 07 вересня 2017 року «Про продовження договору оренди 
чистини приміщення будівлі поліклініки Вінницької обласної клінічної 
лікарні ім. М.І. Пирогова площею 6,0 кв.м - для продажу товарів 
медичного призначення та біологічних добавок з фізичною особою- 
підприємцем Бондар О.Д.»;

№ 187 від 07 вересня 2017 року «Про передачу в оренду приміщення
з



адміністративної будівлі з прибудовою (літ. А) площею 19,2 кв.м, що 
знаходиться на балансі Департаменту цивільного захисту 
облдержадміністрації»;

№ 188 від 07 вересня 2017 року «Про передачу в оренду нерухомого 
майна комунального закладу «Вінницька обласна психоневрологічна 
лікарня ім. акад. О.І. Ющенка»;

№ 189 від 07 вересня 2017 року «Про надання дозволу на передачу в 
оренду Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників 
антитерористичної операції приміщення № 019, що розташоване в 
адмінбудинку за адресою: вул. Хмельницьке шосе, буд. 7, м. Вінниця, 
орендодавцем якого є управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області»;

№ 190 від 07 вересня 2017 року «Про передачу в оренду приміщень 
будівлі клубу площею 6,4 кв.м що знаходиться на балансі Вінницького 
обласного клінічного високоспеціалізованого ендокринологічного центру, 
за адресою: вул. Мічуріна, б. 32, м. Вінниця»;

№ 191 від 07 вересня 2017 року «Про передачу в оренду приміщення 
будівлі гаража з прибудовою Вінницького обласного українського 
академічного музично-драматичного театру ім. М.К. Садовського 
управлінню культури і мистецтв обласної державної адміністрації»;

№ 192 від 07 вересня 2017 року «Про продовження договору оренди 
нерухомого майна Вінницького обласного клінічного онкологічного 
диспансеру»;

№ 193 від 07 вересня 2017 року «Про передачу в оренду вбудованого 
приміщення площею 41,3 кв.м будівлі гаражу, що знаходиться на балансі 
Вінницької обласної станції юних натуралістів за адресою: вул. Данила 
Галицького, 6.2, м. Вінниця»;

№ 194 від 07 вересня 2017 року «Про надання дозволу на передачу в 
оренду на конкурсних засадах приміщення № 13, розташованого в 
адмінбудинку, за адресою: вул. Хмельницьке шосе, буд.7, м. Вінниця, 
орендодавцем якого є управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області»;

№ 197 від 15 вересня 2017 року «Про надання дозволу на передачу в 
оренду управлінню фізичної культури та спорту Вінницької ОДА і І 
Вінницькій школі вищої спортивної майстерності приміщень, що 
розташовані в адмінбудинку за адресою: вул. Монастирська, буд. 47, м. 
Вінниця, орендодавцем яких є управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області»;

№ 204 від 10 жовтня 2017 року «Про надання згоди Вінницькому 
обласному клінічному високоспеціалізованому ендокринологічному 
центру на проведення капітального ремонту даху та фасаду з утепленням 
корпусу «літ. Ж» (терапевтичне відділення № 2, консультативна 
поліклініка), розташованого за адресою: вул. Мічуріна, буд. 32 у м. 
Вінниця»;

№ 205 від 10 жовтня 2017 року «Про оренду нерухомого майна 
Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного 
коледжу»;



№ 206 від 10 жовтня 2017 року «Про передачу в оренду на 
конкурсних засадах нерухомого майна комунального підприємства 
«Вінницяоблводоканал"», що знаходиться за адресою: вул. Київська, б. 
182, м. Вінниця»;

№ 207 від 10 жовтня 2017 року «Про продовження договору оренди 
приміщень комунального закладу «Вінницька обласна психоневрологічна 
лікарня ім. акад. О.І. Ющенка площею 69, 3 кв. м із товариством з 
обмеженою відповідальністю "Вінницька соціальна аптека»;

№ 208 від 10 жовтня 2017 року «Про продовження договору оренди 
приміщень комунального закладу «Вінницька обласна психоневрологічна 
лікарня ім. акад. О.І. Ющенка площею 93, 0 кв. м із товариством з 
обмеженою відповідальністю «Скан-Лайт»;

№ 209 від 10 жовтня 2017 року «Про продовження договору оренди 
частини приміщення вестибюлю першого поверху будівлі поліклініки 
Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова площею 4, 25 кв.м 
з фізичною особою-підприємцем Мазуром О.О.»;

№ 210 від 10 жовтня 2017 року «Про оренду нерухомого майна, що 
знаходиться на балансі Департаменту житлово-комунального 
господарства, енергетики та інфраструктури обласної державної 
адміністрації»;

№ 211 від 10 жовтня 2017 року «Про оренду частини приміщення 
будівлі поліклініки Вінницького обласного клінічного онкологічного 
диспансеру площею 2,0 кв.м - для розміщення інформаційно-платіжного 
терміналу»;

№ 212 від 10 жовтня 2017 «Про надання дозволу управлінню спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області на 
звільнення громадської організації «Розумна Вінниця» від сплати 
орендної плати на час проведення ремонтних робіт в орендованих 
приміщеннях»;

№ 213 від 10 жовтня 2017 року «Про продовження договору оренди 
нерухомого майна обласного комунального підприємства «Агроінформ»;

№ 214 від 10 жовтня 2017 року «Про продовження договору оренди 
частини нерухомого майна , що під час приватизації не увійшло до 
статутного фонду відкритого акціонерного товариства 
«Мурованокуриловецьке РП «Агромаш» та знаходиться на балансі 
товариства з обмеженою відповідальністю «МТС-Агромаш», а саме: 
приміщень їдальні будівлі гуртожитку (літ. А) площею 125,7 кв.м

№ 215 від 10 жовтня 2017 року «Про передачу в оренду приміщень 
будівлі їдальні Бершадського медичного коледжу площею 48,4 кв.м - для 
розміщення студентської їдальні»;

№ 216 від 10 жовтня 2017 року «Про продовження договору оренди 
частини приміщення вестибюлю першого поверху головного корпусу 
Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні площею 2,0 кв.м з 
акціонерним товариством «УкрСиббанк»;

№ 217 від 11 жовтня 2017 року «Про продовження договору оренди 
приміщень, що знаходяться на балансі Вінницької обласної філармонії, 
розташованої за адресою: вул. Хмельницьке шосе, б. 7, м. Вінниця, з

5



фізичною особою - підприємцем Пікун Г.Д.»
№ 235 від 24 жовтня 2017 року «Про передачу в оренду частини 

приміщення спального корпусу Хмільницької обласної фізіотерапевтичної 
лікарні площею 2,0 кв.м для розміщення інформаційно-платіжного 
терміналу»;

№ 242 від 07 листопада 2017 року «Про продовження договору 
оренди вбудованих приміщень підвалу та входу в підвал будівлі 
Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні площею 77,1 кв.м - для 
розміщення їдальні з фізичною особою-підприємцем Бондар Т.П»;

№ 243 від 07 листопада 2017 року «Про продовження договору 
оренди приміщень комунального закладу «Вінницька обласна 
психоневрологічна лікарня ім. О.І. Ющенка» площею 62,1 кв.м з 
Вінницьким обласним центром медико-соціальної експертизи»;

№ 244 від 07 листопада 2017 року «Про оренду частини приміщення 
фойє Вінницької обласної філармонії, розташованої за адресою: вул. 
Хмельницьке шосе, 6.7, м. Вінниця, площею 2,0 кв.м»;

№ 245 від 07 листопада 2017 року «Про надання дозволу на передачу 
в оренду на конкурсних засадах приміщень, розташованих на цокольному 
поверсі в адмінбудинку, за адресою: вул. Хмельницьке шосе, буд. 7, м. 
Вінниця, орендодавцем яких є управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області»;

№ 246 від 07 листопада 2017 року «Про надання дозволу на 
проведення перепланування приміщень їдальні, які розташовані на 
першому поверсі в адмінбудинку, за адресою: вул. Хмельницьке шосе, 
буд. 7, м. Вінниця, пристосування їх під кабінети та їдальню та передачу в 
оренду на конкурсних засадах»;

№ 247 від 07 листопада 2017 року «Про передачу в оренду частини 
даху адміністративної будівлі з прибудовою Департаменту цивільного 
захисту обласної державної адміністрації площею 60,0 кв.м - для 
розміщення приймально-передавального обладнання стільникового 
зв’язку»;

№ 248 від 07 листопада 2017 року «Про укладення договору оренди 
частини приміщення вестибюлю першого поверху будівлі поліклініки 
Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова площею 4,0 кв.м - 
для реалізації продуктової групи товарів»;

№ 249 від 07 листопада 2017 року «Про продовження договору 
оренди частини приміщення фойє лікувального корпусу Вінницького 
обласного клінічного високоспеціалізованого ендокринологічного центру, 
площею 2,2 кв.м з фізичною особою-підпиємцем Мазуром С.В.»;

№ 250 від 07 листопада 2017 року «Про продовження договору 
оренди частини приміщення комунального закладу «Вінницька обласна 
психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка» площею 2,0 кв, м з 
публічним акціонерним товариством «КРЕДІ АГРІГОЛЬ БАНК»;

№ 251 від 07 листопада 2017 року «Про передачу в оренду частини 
приміщення основного корпусу Вінницького обласного спеціалізованого 
клінічного диспансеру радіаційного захисту населення площею 4 кв. м- 
для реалізації продуктової групи товарів»;



№ 252 від 07 листопада 2017 року «Про надання дозволу на передачу 
в оренду управлінню фізичної культури та спорту Вінницької ОДА 
Вінницькій школі вищої спортивної майстерності приміщень, що 
розташовані в адмінбудинках, які знаходяться на балансі управління 
спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької 
області»;

№ 253 від 07 листопада 2017 року «Про передачу в оренду приміщень 
Вінницької обласної дитячої кліншної лікарні площею 36,86 кв.м- для 
розміщення благодійної організацій

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК


