
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ 905

4 7 -грудня___ 2019 р. 4 1  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, видані в 
міжсесійний період з питань комунальної власності:

№ 120 від 04 червня 2019 року «Про передачу в оренду приміщень 
першого поверху хірургічного корпусу (літ. № 63) Вінницької обласної 
клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова - для розміщення мультисканового 
комп'ютерного томографа»;

№ 122 від 06 червня 2019 року «Про надання дозволу на передачу в 
оренду на конкурсних засадах вільного приміщення № 116, загальною 
площею 20,93 кв.м, що розташоване в адмінбудинку за адресою: вул. 
Соборна, буд. 72, м. Вінниця, орендодавцем якого є управління спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області»;

№ 138 від 26 червня 2019 року «Про передачу в оренду приміщення 
комунального закладу «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. 
акад. О.І.Ющенка», площею 15,5 кв.м -для надання медичних послуг»;

№ 139 від 26 червня 2019 року «Про продовження оренди частини 
приміщення Подільського регіонального центру онкології - для 
розміщення автомату з продажу гарячих напоїв, з фізичною особою- 
підприємцем Мандришом O.A.»;

№ 140 від 26 червня 2019 року «Про продовження оренди 
приміщення Подільського регіонального центру онкології - для 
розміщення вендингового автомату, з фізичною особою-підприємцем 
Вербецьким А.О.»;

№ 141 від 26 червня 2019 року «Про передачу в оренду частини 
приміщення Вінницького медичного коледжу ім. акад. Д.К. Заболотного»;

№ 142 від 26 червня 2019 року «Про продовження терміну дії 
договору оренди частини холу цокольного поверху загальною площею 2,0 
кв.м, розташованого в адмінбудинку за адресою: вул. Хмельницьке шосе, 
буд. 7, м. Вінниця з ТОВ «Підприємство комунальних платежів», 
орендодавцем якого є управління спільної комунальної власності



територіальних громад Вінницької області»;
№ 143 від 26 червня 2019 року «Про надання дозволу на передачу в 

оренду Регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Вінницькій області приміщень №№ 419, 420 загальною 
площею 101,24 кв.м, що розташовані в адмінбудинку за адресою: вул. 
Театральна, буд. 14, м. Вінниця, орендодавцем яких є управління спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області»;

№ 144 від 26 червня 2019 року «Про надання дозволу звільнення від 
нарахування орендної плати та плати за комунальні послуги та 
експлуатаційні витрати громадській організації «Розумна Вінниця» за 
оренду приміщень загальною площею 53,04 кв.м, що розташовані в 
адмінбудинку за адресою: вул. Хмельницьке шосе, буд. 7, м. Вінниця, 
орендодавцем яких є управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області»;

№ 145 від 26 червня 2019 року «Про надання дозволу на передачу в 
оренду Головному територіальному управлінню юстиції у Вінницькій 
області приміщення № 119 загальною площею 26,47 кв.м, що розташоване 
в адмінбудинку за адресою: вул. Хмельницьке шосе, буд. 7, м. Вінниця, 
орендодавцем якого є управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області»;

№ 146 від 26 червня 2019 року «Про надання дозволу на передачу в 
оренду на конкурсних засадах вільних приміщень №№ 109, 110 площею 
18,3 кв.м, розташованих в адмінбудинку за адресою: вул. Соборна, буд. 
72, м. Вінниця, орендодавцем яких є управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області»;

№ 147 від 26 червня 2019 року «Про продовження оренди приміщення 
Подільського регіонального центру онкології - для надання послуг 
ксерокопіювання, з фізичною особою-підприємцем Шевчук О.М.»;

№ 148 від 26 червня 2019 року «Про надання дозволу звільнення від 
нарахування орендної плати та плати за комунальні послуги та 
експлуатаційні витрати громадській організації «Розумна Вінниця» за 
оренду приміщень загальною площею 47,2 кв.м, що розташовані в 
будинку за адресою: вул. Порика, буд. 21, м. Вінниця на період 
проведення капітального ремонту системи опалення будинку»;

№ 149 від 26 червня 2019 року «Про оренду нежитлових приміщень, 
що знаходяться на балансі Тульчинського коледжу культури за адресою: 
вул. М. Леонтовича, б. 52, м. Тульчин»;

№ 150 від 26 червня 2019 року «Про продовження оренди приміщення 
Вінницького обласного клінічного госпіталю ветеранів війни-для 
розміщення аптечного пункту з приватним підприємством «Конекс»;

№ 151 від 26 червня 2019 року «Про продовження оренди 
ультракороткохвильових центрів ефірного мовлення, що знаходяться на 
балансі обласного комунального підприємства «Агроінформ»;

№ 170 від 13 вересня 2019 року «Про надання дозволу на передачу в 
оренду Українському інституту національної пам’яті приміщень №№ 321, 
322 загальною площею 43,71 м кв., що розташовані в адмінбудинку за 
адресою: вул. Театральна, буд. 14, м. Вінниця, орендодавцем яких є
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управління спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області»;

№ 172 від 17 вересня 2019 року «Про продовження оренди частини 
приміщення Подільського регіонального центру онкології із товариством 
з обмеженою відповідальністю «Фірма «Авіценна»;

№ 173 від 17 вересня 2019 року «Про надання дозволу на передачу в 
оренду Державній установі «Офіс із залученням та підтримки інвестицій» 
приміщення № 202 загальною площею 27,5 кв.м, що розташоване в 
адмінбудинку за адресою: вул. Театральна, буд. 14, м. Вінниця, 
орендодавцем якого є управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області»;

№ 174 від 17 вересня 2019 року «Про надання дозволу на передачу в 
оренду громадській організації «Українське об4єднання учасників бойових 
дій та волонтерів АТО у Вінницькій області» приміщення № 111 
загальною площею 12,87 кв.м, що розташоване в адмінбудинку за 
адресою: вул. Соборна, буд. 72, м. Вінниця, орендодавцем якого є 
управління спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області»;

№ 175 від 17 вересня 2019 року «Про надання дозволу розміщення 
інформаційних банерів на фасаді адмінбудинку за адресою: вул. 
Хмельницьке шосе, буд. 7, м. Вінниця, який є об’єктом спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області та 
проведення урочистої служби на площі В. Стуса»;

№ 176 від 17 вересня 2019 року «Про надання дозволу на передачу в 
оренду управлінню культури мистецтв Вінницької обласної державної 
адміністрації частини приміщення № 17, загальною площею 55,13 кв.м, 
що розташоване в адмінбудинку за адресою: вул. Театральна, буд. 15, 
м. Вінниця, орендодавцем якого є управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області»;

№ 177 від 17 вересня 2019 року «Про затвердження переліку суб‘єктів 
господарювання спільної власності територіальних громад Вінницької 
області, які підлягають перевірці у III кварталі 2019 року»;

№ 178 від 17 вересня 2019 року «Про надання дозволу на передачу в 
оренду на конкурсних засадах приміщення кіоску площею 6,1 кв.м, 
розташованого на цокольному поверсі в адмінбудинку, за адресою вул. 
Хмельницьке шосе, буд. 7, м. Вінниця, орендодавцем якого є управління 
спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької 
області»;

№ 179 від 17 вересня 2019 року «Про затвердження переліку суб‘єктів 
господарювання спільної власності територіальних громад Вінницької 
області, які підлягають перевірці у IV кварталі 2019 року»;

№ 180 від 17 вересня 2019 року «Про надання дозволу на передачу в 
оренду на конкурсних засадах вільного приміщення № 219 площею 18,3 
кв.м, розташованого в адмінбудинку, за адресою: вул. Соборна, буд. 72, 
м. Вінниця, орендодавцем якого є управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області»;

№ 181 від 17 вересня 2019 року «Про укладення договорів оренди



вбудованих приміщень Департаменту агропромислового розвитку, 
екології та природних ресурсів облдержадміністрації»;

№ 182 від 17 вересня 2019 року «Про продовження терміну дії 
договору оренди приміщення № 107 загальною площею 65,91 кв.м, 
розташованого на першому поверсі в адмінбудинку за адресою: вул. 
Хмельницьке шосе, буд. 7, м. Вінниця з приватним підприємством 
«Культтовари-Вінниця», орендодавцем якого є управління спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області»;

№ 183 від 17 вересня 2019 року «Про продовження терміну дії 
договору оренди приміщень загальною площею 122,9 м кв., розташованих 
в будинку за адресою: вул. В. Порика, буд. 21, м. Вінниця з фізичною - 
особою підприємцем Ліснюком І.П. орендодавцем яких є управління 
спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької 
області»;

№ 184 від 17 вересня 2019 року «Про надання дозволу на передачу в 
оренду Вінницькому обласному українському академічному музично- 
драматичному театру ім. М.К. Садовського приміщень №№ 8,9,10,11 
загальною площею 900,1 м.кв, що розташовані вадмінбудинку за адресою: 
вул. Театральна , буд. 15, м. Вінниця, орендодавцем яких є управління 
спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької 
області»;

№ 185 від 17 вересня 2019 року «Про надання дозволу на передачу в 
оренду Регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Вінницькій області приміщення № 319 загальною площею 28,2 
м кв., що розташоване в адмінбудинку за адресою: вул. Театральна, буд. 
14, м. Вінниця, орендодавцем якого є управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області»;

№ 186 від 17 вересня 2019 року «Про продовження оренди 
нерухомого майна, що знаходиться на балансі Департаменту житлово- 
комунального господарства, енергетики та інфраструктури обласної 
державної адміністрації»;

№ 187 від 17 вересня 2019 року «Про продовження оренди частини 
приміщення Подільського регіонального центру онкології - для 
розміщення інформаційного - платіжного терміналу»;

№ 188 від 17 вересня 2019 року «Про надання дозволу на розміщення 
інформаційного банеру на фасаді адмінбудинку : вул. Театральна, буд. 15, 
м. Вінниця, який є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Вінницької області»;

№ 189 від 17 вересня 2019 року «Про продовження оренди частини 
приміщення коридору КВНЗ «Вінницької академії неперервної освіти», 
що знаходиться за адресою: вул. Грушевського, б. 13, м. Вінниця з 
фізичною особою-підприємцем Жабокрик О.В.»;

№ 190 від 17 вересня 2019 року «Про надання дозволу на передачу в 
оренду на конкурсних засадах вільних приміщень №№ 206, 320, 
розташованих в адмінбудинку, за адресою: вул. Театральна, буд. 14, 
м. Вінниця, орендодавцем яких є управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області»;
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№ 193 від 17 вересня 2019 року «Про надання дозволу на 
продовження терміну дії договору оренди приміщень № 111, 113, 114, 115 
та тамбуру входу загальною площею 91,57 кв.м, розташованих в 
адмінбудинку за адресою: вул. Соборна, буд. 72, м. Вінниця з 
громадською організацією «Українське об’єднання учасників бойових дій 
та волонтерів АТО у Вінницькій області», орендодавцем яких є 
управління спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області»;

№ 194 від 18 вересня 2019 року «Про передачу в оренду приміщення 
комунального закладу «Вінницька обласна психоневрологнічна лікарня ім. 
акад. О.І. Ющенка»;

№ 201 від 18 вересня 2019 року «Про передачу в оренду приміщення 
комунального закладу «Вінницька обласна психоневрологнічна лікарня ім. 
акад. О.І. Ющенка».

№ 217 від 21 листопада 2019 року «Про продовження оренди частини 
приміщення комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно- 
педагогічний коледж»;

№ 218 від 21 листопада 2019 року «Про оренду частини підвального 
приміщення Тульчинського коледжу культури, розташованого за адресою: вул. 
М. Леонтовича, б. 52, м. Тульчин»;

№ 219 від 21 листопада 2019 року «Про продовження оренди приміщення 
комунального некомерційного підприємства «Подільський регіональний центр 
онкології Вінницької обласної Ради» - для розміщення інформаційного- 
платіжного терміналу»;

№ 220 від 21 листопада 2019 року «Про надання дозволу на передачу в 
оренду на конкурсних засадах вільного приміщення № 213 площею 11,8 кв.м, 
розташованого в адмінбудинку, за адресою: вул. Соборна, буд. 72, м. Вінниця, 
орендодавцем якого є управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області»;

№ 221 від 21 листопада 2019 року «Про продовження оренди нерухомого 
майна Департаменту цивільного захисту обласної державної адміністрації, 
площею 16,0 кв.м - для розміщення приймально-передавального обладнання 
стільникового зв'язку»;

№ 222 від 21 листопада 2019 року «Про передачу в оренду приміщення 
комунального некомерційного підприємства «Вінницька обласна клінічна 
психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка Вінницької обласної Ради»;

№ 223 від 21 листопада 2019 року «Про продовження договору 
безоплатного користування приміщень комунального закладу «Тульчинська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей з посиленою військово-фізичною 
підготовкою Вінницької обласної Ради» з Обласним комунальним закладом 
«Тульчинська дитяча-юнацька спортивна школа для дітей-сиріт»;

№ 224 від 21 листопада 2019 року «Про передачу в оренду частини 
приміщення будівлі комунального некомерційного підприємства «Подільський 
регіональний центр онкології Вінницької обласної Ради»;

№ 225 від 21 листопада 2019 року «Про передачу в оренду приміщення 
комунального некомерційного підприємства «Вінницька обласна клінічна- 
психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка Вінницької обласної Ради»;
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№ 226 від 21 листопада 2019 року «Про надання дозволу на розміщення 
вивіски на фасаді адмінбудинку за адресою: вул. Хмельницьке шосе, буд. 7, м. 
Вінниця, який є об'єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Вінницької області»;

№ 227 від 21 листопада 2019 року «Про передачу в оренду 
ультракороткохвильового центру ефірного мовлення, що знаходиться на 
балансі обласного комунального підприємства «Агроінформ»;

№ 228 від 21 листопада 2019 року «Про надання дозволу на продовження 
дії договору оренди приміщень загальною площею 168,21 кв.м, розташованих в 
адмінбудинку за адресою: вул. Театральна, буд. 14, м. Вінниця з Управлінням 
Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької 
області, орендодавцем яких є управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області»;

№ 231 від 29 листопада 2019 року «Про продовження оренди приміщень 
адміністративної будівлі Департаменту агропромислового розвитку, екології та 
природних ресурсів обласної державної адміністрації»;

№ 232 від 29 листопада 2019 року «Про продовження оренди приміщень, 
Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К.А. Тімірязєва за 
адресою: вул. Соборна, 73, м. Вінниця»;

№ 244 від 11 грудня 2019 року «Про надання дозволу на продовження дії 
договору оренди приміщень №№ 209, 210, 211 загальною площею 63,9 кв.м, 
розташованих в адмінбудинку за адресою: вул. Соборна, буд. 72, м. Вінниця з 
Управлінням справами Апарату Верховної Ради України, орендодавцем яких є 
управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької 
області»;

№ 245 від 12 грудня 2019 року „Про надання згоди ТОВ „ПРОМ БУД 
АГРО ХОЛДИНГ” на розміщення пересувних об’єктів сезонної торгівлі на 
територіях закладів охорони здоров’я”.

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК
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