
УКРАЇНА 
ВШНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШ ЕННЯ № 650

15 червня____2018 р. 33 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 регулю вання 
комунальної власності та приватизації, обласна Рада ВИРІШИЛА:

Затвердити розпорядж ення голови обласно ї Ради, видані в 
м іж сесійний період з питань комунальної власності:

№ 268 від 15 грудня 2017 року «Про надання дозволу на продовження 
терміну дії договорів оренди приміщень, орендодавцем яких виступає 
управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької 
області»;

№ 269 від 1 5 грудня 2017 року «Про надання дозволу на передачу в оренду 
на конкурсних засадах частини даху та приміщення на технічному поверсі, 
розташованого в адмінбудинку, за адресою: вул. Театральна, буд. 15, 
м. Вінниця, орендодавцем яких є управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області»;

№ 270 від 15 грудня 2017 року «Про продовження терміну дії договору 
оренди частини холу, розташованого на першому поверсі в адмінбудинку за 
адресою: вул. Хмельницьке шосе, буд. 7, м. Вінниця з Г1АТ «Державний 
ощадний банк України», орендодавцем якого є управління спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області»;

№ 271 від 15 грудня 2017 року «Про затвердження переліку суб'єктів 
господарювання спільної власності територіальних громад Вінницької області, 
які підлягають перевірці у І кварталі 2018 року»;

№ 272 від 15 грудня 2017 року «Про затвердження переліку суб'єктів 
господарювання спільної власності територіальних громад Вінницької області, 
які підлягають перевірці у ІУкварталі 2017 року»;

№ 273 від 15 грудня 2017 року «Про надання дозволу на передачу в оренду 
службі у справі дітей Вінницької ОДА приміщення № 13, що розташоване в 
адмінбудинку, за адресою: вул. Монастирська, буд. 47, м. Вінниця, 
орендодавцем якого є управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області»;

№ 274 від 15 грудня 2017 року «Про передачу в оренду на конкурсних 
засадах нерухомого майна комунальної установи «Вінницький будинок- 
інтернат геріатричного профілю», що знаходиться за адресою:



вул. Хмельницьке шосе, 6.106, м. Вінниця»;
№ 275 від 15 грудня 2017 року «Про передачу в оренду нерухомого майна 

комунального підприємства «Вінницяоблтеплоенерго», що знаходиться за 
адресою: вул. М. Амосова, б. 1, м. Вінниця - для розміщення приймально- 
передавального обладнання стільникового зв'язку»;

№ 276 від 15 грудня 2017 року «Про продовження договорів оренди 
нерухомого майна, що знаходиться на балансі Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації»;

№ 277 від 15 грудня 2017 року «Про продовження договору оренди 
приміщень Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, площею 66,4 кв.м. - 
для розміщення цілодобової аптеки із приватним підприємством 
«Всеукраїнський центр здоров'я»;

№ 278 від 15 грудня 2017 року «Про продовження договору оренди 
приміщень Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, площею 88,5 кв.м з 
фізичною особою - підприємцем Бондар Т.П.»;

№ 279 від 19 грудня 2017 року «Про продовження договору оренди 
приміщень будівлі хіміотерапевтичного корпусу Вінницького обласного 
клінічного онкологічного диспансеру площею 18,0 кв.м з фізичною особою - 
підприємцем Кривов'язом С.О.»;

№ 20 від 06 лютого 2018 року «Про передачу в оренду приміщень 
адміністративної будівлі, що знаходиться на балансі Департаменту 
агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів обласної 
державної адміністрації»;

№ 21 від 06 лютого 2018 року «Про продовження договорів оренди 
приміщень, що знаходяться на балансі Департаменту агропромислового 
розвитку, екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації»;

№ 22 від 06 лютого 2018 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 
В і нн и цької області»;

№ 23 від 06 лютого 2018 року «] Іро надання дозволу на передачу в оренду 
на конкурсних засадах частини холу першого поверху, розташованого в 
адмінбудинку, за адресою: вул. Хмельницьке шосе, буд. 7, м. Вінниця, 
орендодавцем якого є управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області»;

jYl> 24 від 06 лютого 2018 року «Про передачу в оренду нерухомого майна 
дочірнього підприємства «Шаргородський Райагроліс» Вінницького обласного 
комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства 
«Віноблагроліс»;

№ 26 від 06 лютого 2018 року «Про продовження оренди частини 
приміщення коридору Подільського регіонального центру онкології - з метою 
розміщення банкомату з акціонерним товариством «Державний експортно- 
імпортний банк України»;

№ 27 від 06 лютого 2018 року «Про передачу в оренду приміщень 
навчального корпусу Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені



Михайла Грушевського»;
№ 28 від 06 лютого 2018 року «Про продовження дії договору оренди 

нерухомого майна Вінницького обласного комунального гуманітарно- 
педагогічного коледжу»;

№ 29 від 30 лютого 2018 року «Про продовження договору оренди 
приміщень комунального підприємства «Вінницький обласний наркологічний 
диспансер «Соціотерапія», площею 45.9 кв.м із товариством з обмеженою 
відповідальністю «Регіональний медичний Центр безпеки дорожнього руху»;

№ 30 від 06 лютого 2018 року «Про продовження договору оренди 
нерухомого майна Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені 
Михайла Грушевського»;

№ 31 від 06 лютого 2018 року «Про надання дозволу на передачу в оренду 
на конкурсних засадах частини холу десятого поверху, розташованого в 
адмінбудинку за адресою: вул. Хмельницьке шосе, буд. 7, м. Вінниця, під 
кіоск з продажу продовольчих товарів, орендодавцем якого є управління 
спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області»;

№ 32 від 06 лютого 201 8 року «Про передачу в оренду частини приміщення 
фойє Вінницької обласної філармонії ім. М.Д. Леонтовича, розташованої за 
адресою: вул. Хмельницьке шосе, б. 7, м. Вінниця, площею 2.0 кв.м»;

№ 35 від 12 лютого 2018 року «Про продовження договору оренди 
нерухомого майна Вінницького обласного комунального спеціалізованого 
лісогосподарського підприємства «Віноблагроліс», розташованого за адресою: 
вул. Шевченка, б/н (Олександрівський парк), с. Благодатне, Томашпільський 
район, Вінницька область з приватним акціонерним товариством 
«Зернопродукт МХП»;

№ 36 від 12 лютого 2018 року «Про продовження терміну дії договору 
оренди приміщень № №  202, 204, розташованих в адмінбудинку за адресою: 
вул. Соборна, буд. 72, м. Вінниця з Вінницькою обласною організацією 
ветеранів України, орендодавцем яких є управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області»;

№ 37 від 12 лютого 2018 року «Про надання дозволу на передачу в оренду 
Вінницькій обласній організації «Редакція комунального друкованого засобу 
масової інформації-журналу «Вінницький край» приміщень, що розташовані в 
адмінбудинку за адресою: вул. Соборна, буд. 72, м. Вінниця, оренхюдавцем 
яких є управління спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області»;

№ 38 від 12 лютого 2018 року «Про надання дозволу на заміну вікон в 
орендованих приміщеннях що розташовані в адмінбудинку за адресою: 
вул. Хмельницьке шосе, буд. 7, м. Вінниця, орендарем яких є Департамент 
соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації»;

№ 39 від 12 лютого 2018 року «Про продовження терміну дії договору 
оренди приміщень, розташованих в адмінбудинку за адресою: вул. Театральна, 
буд. 15, м. Вінниця, з обласною асоціацією «Вінницька громадська 
телерадіокомпанія «Вінниччина», орендодавцем яких є управління спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області»;

№ 40 від 12 лютого 2018 року «Про надання дозволу на передачу в оренду



Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації 
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»;

№ 41 від 12 лютого 2018 року «ГІро продовження терміну дії договору 
оренди частини холу першого поверху, розташованого в адмінбудинку за 
адресою: вул. Хмельницьке шосе, буд. 7, м. Вінниця з фізичною особою- 
підприємцем Войтюком В.В., орендодавцем якого є управління спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області»;

№ 42 від 12 лютого 2018 року «Про надання дозволу на передачу в оренду 
Головному управлінню Пенсійного фонду України у Вінницькій області 
приміщення, що розташоване в адмінбудинку за адресою: вул. Хмельницьке 
шосе, буд. 7, м. Вінниця, орендодавцем якого є управління спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області»;

№ 43 від 12 лютого 2018 року «Про надання дозволу на передачу в оренду 
Донецькому національному університету імені Василя Сгуса приміщень 
загальною площею 597,0 кв. м, що розташовані в адмінбудинку за адресою: 
вул. Грушевського, буд. 2, м. Вінниця, орендодавцем яких є управління 
спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області».

№ 65 від 14 березня 2018 року «Про надання дозволу на передачу в оренду 
управлінню державної міграційної служби України у Вінницькій області 
приміщень загальною площею 666.57 кв.м, що розташовані в адмінбудинку за 
адресою: вул. Хмельницьке шосе, буд. 7, м. Вінниця, орендодавцем яких 
виступає управління спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області»;

№ 68 від 27 березня 2018 року «Про продовження оренди нерухомого 
майна комунальної організації «Обласний фонд сприяння інвестиціям та 
будівництву», що знаходяться за адресою: вул. Замосгянська/проспект 
Коцюбинського, 6.26/58, м. Вінниця»;

№ 69 від 27 березня 2018 року «Про передачу в оренду частини 
приміщення Погребищенського медичного коледжу, розташованого за 
адресою: вул. П. Тичини, б. 70, м. Погребище»;

№ 70 від 27 березня 2018 року «Про надання дозволу на передачу в оренду 
на конкурсних засадах частини приміщення гардеробу площею 34,67 кв.м, 
розташованого на першому поверсі в адмінбудинку, за адресою: вул. 
Театральна, буд. 15, м. Вінниця, орендодавцем якого є управління спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області»;

№ 71 від 27 березня 2018 року «Про надання дозволу на передачу в оренду 
Департаменту будівництва, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації приміщення № 202, що розташоване в адмінбудинку, за 
адресою: вул. Театральна, буд. 14, м. Вінниця, орендодавцем якого є 
управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької 
області»;

№ 72 від 27 березня 2018 року «Про продовження оренди приміщення 
будівлі гаража Вінницької обласної станції юних натуралістів, що знаходиться 
за адресою: вул. Данила І алицького, б. 2, м. Вінниця з фізичною особою-
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підпиємцем Назарським О.В.»;
№ 73 від 27 березня 2018 року «Про передачу в оренду частини 

приміщення вестибюлю цокольного поверху адміністративної будівлі 
обласного бюро судово-медичної експертизи площею 2,0 кв.м»;

№ 74 від 27 березня 2018 року «Про продовження оренди нерухомого 
майна комунального підприємства «Вінницяоблводоканал», розташованого за 
адресою: вул. Київська, б. 173, м. Вінниця»;

№ 75 від 27 березня 2018 року «Про надання дозволу на передачу в оренду 
на конкурсних засадах приміщення № 117 площею 19.5 кв.м, розташованого в 
адмінбудинку, за адресою: вул. Соборна, буд. 72, м. Вінниця, орендодавцем 
якого є управління спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області»;

№ 76 від 27 березня 2018 року «Про продовження оренди нерухомого 
майна комунального підприємства «Вінницяоблводоканал», що знаходиться за 
адресою: вул. Київська, б. 182. м. Вінниця, а саме: приміщень першого поверху 
виробничо-побутового корпусу «Горіховий гай», площею 156, 3кв.м»;

№ 77 від 27 березня 2018 року «Про затвердження переліку суб’єктів 
господарювання спільної власності територіальних громад Вінницької області, 
які підлягають перевірці у II кварталі 2018 року»;

№ 78 від 28 березня 2018 року «Про визначення уповноваженої особи 
Вінницької обласної Ради для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ 
«Вінниця фармація»;

№ 88 від 18 квітня 2018 року «Про передачу в оренду нерухомого майна 
дочірнього підприємства «Іллінецький Райагроліс» Вінницького обласного 
комунального сгіеціаліалізованого лісогосподарського підприємства 
«Віноблагроліс»;

№ 90 від 27 квітня 2018 року «Про надання дозволу на передачу в оренду 
виконавчому комітету Вінницької міської Ради 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»;

№ 91 від 27 квітня 2018 року «Про продовження оренди частини 
приміщень Подільського регіонального центру онкології - з метою реалізації 
фітопрепаратів, з фізичною особою - підприємцем Дмі грієвою В.М.»;

№ 92 від 27 квітня 2018 року «Про продовження договору оренди 
приміщень Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру, 
площею 59.7 кв.м - для розміщення аптеки із приватним підприємством 
«Конекс»;

№ 93 від 27 квітня 2018 року «Про передачу в оренду частини приміщення 
сходової клітини першого поверху хірургічного корпусу Подільського 
регіонального центру онкології, площею 2,0 кв.м - для розміщення 
вендингового автомата»;

№ 94 від 27 квітня 2018 року «Про передачу в оренду частини приміщень 
коридорів корпусу № 17 та корпусу № 14 Вінницької обласної клінічної 
лікарні ім. М.І. Пирогова - для розміщення інформаційно-платіжних 
терміналів»;



№ 95 від 27 квітня 2018 року «Про продовження договору оренди частини 
приміщення Хмільницької обласної фізіотерапевтичної лікарні, площею 4,0 
кв.м з фізичною особою-підприємцем Бараницею Н.В.»;

№ 96 від 27 квітня 2018 року «Про передачу в оренду приміщення 
адміністративної будівлі з прибудовами комунального підприємства «Могилів- 
Подільське міжрайонне бюро технічної інвентаризації»;

№ 97 від 27 квітня 2018 року «Про продовження оренди приміщень будівлі 
трудової майстерні Вінницької обласної психіатричної лікарні № 2, площею 
197,3 кв.м - для розміщення видавництва друкованих засобів масової 
інформації та видавничої продукції, що видається українською мовою із 
товариством з обмеженою відповідальністю «Нілан-ЛТД».

Голова обласної Ради ^ ^ ^ Д ІЙ Н И К
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