
Перелік майнових об’єктів (будівель, приміщень, споруд) комунальної 

форми власності, які можуть бути передані в користування 

Станом на 27.04.20р. 

№ 

з/п 
Балансоутримувач 

Вільні 

площі, 

м2 

Тип приміщення та площа, м
2
 

1 

Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Вінницька академія 

неперервної освіти» 

302,7 Підвальне приміщення- 302,7 м2 

2 

Іванівська спеціальна 

загальноосвітня школа-

інтернат Калинівського 

району Вінницької 

обласної Ради 

1579,2 
Навчальний корпус-1469,1м2; 

Котельня-110,1м2 

3 

Ободівська спеціальна 

загальноосвітня школа-

інтернат Тростянецького 

району Вінницької 

обласної Ради 

3679,0 

С. Соколівка Крижопільський інтернат: 

Головний корпус- 1619,2 м2 

Підвал-547,9 м2 

Веранда-45,1 м2; 

Веранда-14,8 м2; 

Навчальний корпус-275,6 м2; 

Веранда-13,7 м2; 

Ізолятор-198,9 м2; 

Склад-109,8 м2; 

Майстерня-98,7 м2; 

Склад палива-91,9 м2; 

Котельня-116,0 м2; 

Погріб-70,6 м2; 

Гараж-склад-88,2 м2; 

Прибудова-11,5 м2; 

Прибудова-15,3 м2; 

Вбиральня-27,8 м2; 

Господарська будівля-56,8 м2; 

Господарська будівля-31,4 м2; 

Господарська будівля-245,8 м2; 

4 

Дашівський навчально-

реабілітаційний центр 

Іллінецького району 

Вінницької обласної Ради 

188,8 

Приміщення для дезінфекції-25,5 м2 

Приміщення Клубу-163,3 м2 

 



5 
Тульчинський коледж 

культури 
2096,57 

1-Підвальне приміщення навчального 

корпусу-11,6 м2 

2-Тераса навчального корпусу-41,67 м2 

3-Приміщення навчального корпусу-30,6 м2 

4-Частина Палацу ПОТОЦЬКОГО 

 (західний корпус) - 2012,7 м2 

6 

Вінницький обласний 

центр культури 

«Щедрик»  

82,2 Котельня- 82,2 м2 

7 

Брацлавський 

психоневрологічний 

будинок-інтернат 

220,2 Свинарник 220,2 м2 

8 

Тиврівський будинок-

інтернат геріатричного 

профілю 

1169,8 

Зерносховище -205,5 м2; 

Корівник - 193,8 м2; 

Кормокухня - 128,3 м2; 

Конюшня - 132,1 м2; 

Курятник-179,1 м2; 

Свинарник-106,3 м2;   

Свинарник-134,8 м2; 

Погріб-39,3 м2;  

Погріб-50,6 м2; 

9 

Комунальне 

некомерційне 

підприємство «Вінницька 

обласна психіатрична 

лікарня № 2 Вінницької 

обласної Ради» 

6545,7 

Корпус "В"(Лікувальний): 

-1 поверх-1384,7 м2 

-2 поверх-1384,7 м2 

 

Корпус "Г"(Лікувальний): 

-1 поверх-1381,6 м2 

-3 поверх-617,5 м2 

 

Корпус "Д" (майстерня): 

-1 пов-920,8 м2 (197,3 м2 в оренді) 

-2 поверх-759,5 м2 

-3 поверх 96,9 м2 

10 

Комунальне 

некомерційне 

підприємство «Вінницька 

обласна 

психоневрологічна 

лікарня iм. акад. 

О.І.Ющенка Вінницької 

обласної Ради» 

899,1 

Кабінет в диспансерному відділені-14,1 кв.м; 

Будівля господарського призначення 

(перебуває в аварійному стані) -359,9 кв.м; 

Приміщення в будівлі головного корпусу 13 

відділення(літ.А) – 525,1 кв.м. 



11 

Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

«Вінницький обласний 

клінічний шкірно 

венерологічний 

диспансер Вінницької 

обласної Ради» 

239,3 
Вільні будівлі -239,3 м

2
                       

 с. Жабелівка 

12 

Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

«Вінницький обласний 

клінічний госпіталь 

ветеранів війни 

Вінницької обласної 

Ради» 

382,7 
підвальне приміщення- 203,4 м2; 

будівля котельні - 179,3 м2 

13 

Комунальне 

некомерційне 

підприємство «Вінницька 

обласна дитяча клінічна 

лiкарня Вінницької 

обласної Ради» 

600 

Підвал будівлі поліклініки - 200 м2 

Котельня - 300 м2 

Частина господарської будівлі - 100 м2 

14 

Комунальне 

некомерційне 

підприємство «Печерська 

обласна лікарня 

відновного лікування 

Вінницької обласної 

Ради» 

250,6 
Недобудована 2-х поверхова 

 адмінбудівля - 250,6 м2 

15 

Комунальне 

підприємство „Барське 

районне бюро  технічної 

інвентаризації” 

33,8 Будівля гаража №6 -33,8 м2 

16 

Комунальне 

підприємство 

„Вінницяоблтеплоенерго” 

119,0 
Будівля ЦТП по 

вул. Мечнікова, 34-119,0 м2 

17 
ОКП „Автобаза обласної 

Ради” 
9,9 Приміщення 9,9 м

2
 



18 

Комунальна організація 

„Обласний фонд 

сприяння інвестиціям та 

будівництву” 

141 

БП "Ювілейний" 

6 поверх кабінети: 

№3-25,5 м2 

№6-36,9 м2 

№11-8,6 м2 

№15-34,6 м2 

№19-23,7 м2 

Поверх 8 кабінет: 

№19-11,7м2 

19 
ДП „Шаргородський 

райагроліс” 
3023,2 

Приміщення будівель №10-12 - 45,8 м2,    

приміщення підвалів №1-6 - 42,6 м2,   

приміщення №1 - 30,3 м2,                                     

асфальтоване покритя №5 - 2904,5 м2 

20 

Комунальна установа 

„Вінницький обласний 

центр цивільного захисту 

та матеріальних резервів” 

987,5 

смт Брацлав                                                                 

Сховище - 306,2 м2,                                                

гараж-стоянка - 320,9 м2,                                  

гараж-стоянка - 323,7 м2,                               

сторожка - 83,6 м2,                                                 

сарай- 44,1 м2 

21 

Департамент 

містобудування та 

архітектури ОДА 

783,1 
Пам`ятка архітектури в м.Немирів 

"Електростанція та Млин" - 783,1 м2 

Всього площ: 23333,37   

 

Коваленко М.А. 

Сидоренко Т.В. 

(0432) 611-329 
 

 


