
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 808

05 березня 2019 р. 37 сесія 7 скликання

Про невід’ємні поліпшення орендованого майна

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, пунктів 4, 5 статті 60 Закону 
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 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 7 сесії обласної Ради 6 скликання від 28 
жовтня 2011 року № 220 „Про Порядок передачі в оренду майна, що є 
об’єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області”, враховуючи клопотання Департаменту 
агропромислового розвитку, екології та природніх ресурсів, Департаменту 
охорони здоров'я обласної державної адміністрації, управління спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області і висновки 
постійних комісій обласної Ради, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Надати управлінню спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області дозвіл щодо надання згоди фізичній особі - 
підприємцю Саблуку С.В. на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого 
майна - будівлі котельні (літ. Г) площею 280,4 кв.м, що знаходиться на балансі 
дочірнього підприємства “Іллінецький райагроліс” Вінницького обласного 
комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства 
“Віноблагроліс” за адресою: вул. Б. Хмельницького, б.8-а, м. Іллінці, 
Іллінецький район, Вінницька область, із компенсацією понесених витрат при 
можливій приватизації.

2. Надати Вінницькому обласному клінічному госпіталю ветеранів війни 
дозвіл щодо надання згоди товариству з обмеженою відповідальністю 
“Медичний центр комп'ютерної томографії’” на проведення невід’ємних 
поліпшень орендованого майна - приміщень цокольного поверху прибудови 
будівлі, розташованої за адресою: вул. Пирогова, 6.109-А, м. Вінниця, із 
компенсацією понесених витрат в рахунок орендної плати.

3. Дозволити управлінню спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області надати згоду комунальному закладу „Вінницька 
обласна дитячо -  юнацька спортивна школа стрільби” на проведення 
невід’ємних поліпшень вартістю 13572,0 грн, а саме -  заміна вікон та



виконання ремонтних робіт в орендованих приміщеннях №№ 309, 310 в 
адмінбудинку, розташованому за адресою: вул. Соборна, буд. 72, м. Вінниця, 
в рахунок орендної плати.

4. Фізичній особі-підприємцю Саблуку С.В., Товариству з обмеженою 
відповідальністю “Медичний центр комп'ютерної томографії*” здійснити 
невід’ємні поліпшення орендованого майна та ввести його в експлуатацію 
відповідно до встановленого законодавством порядку та рішення 7 сесії 
обласної Ради 6 скликання від 28 жовтня 2011 року № 220 “Про Порядок 
передачі в оренду майна, що є об’єктом права спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області”.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації 
(Масленніков О.Г.)

Голова обласної Ради А . ОЛІЙНИК


