
№ 

з/п 

Рішення 

про 

включення 

до переліку 

Найменування 

балансоутримувача 

Адреса 

балансоутримувача 

Назва потенційного 

об’єкта оренди 

Місцезнаходження 

потенційного об'єкта 

оренди 

Пропозиції 

щодо 

використання 

об’єкта 

оренди 

Характеристика 

об’єкта оренди 

Технічний стан 

об’єкта, 

забезпечення 

об’єкта 

комунікаціями 

Площа 

об'єкта 

оренди, 

кв.м 

1.  15.10.2020  

№ 2201 

Комунальне 

підприємство 

"Центральний 

міський стадіон" 

м. Вінниця,  

вул. Замостянська,  

16 

Частина вбудованих 

приміщень   (прим. 

№4: №4-№10, з 

урахуванням площ 

загального 

користування №1-

№3) першого 

поверху будівлі 

стадіону  

(літ. А) 

м. Вінниця,  

вул. Замостянська, 16 

відсутня підтрибунні 

приміщення 

будівлі стадіону 

Потребують 

капітального 

ремонту 

105,77 

2.  15.10.2020  

№ 2201 

 

 

 

 

 

 

  

Комунальне 

підприємство 

"Центральний 

міський стадіон" 

м. Вінниця,  

вул. Замостянська,  

16 

Частина вбудованих 

приміщень   (прим. 

№4: №16-№18, з 

урахуванням площ 

загального 

користування №1-

№3) першого 

поверху будівлі 

стадіону 

 (літ. А) 

м. Вінниця, вул. 

Замостянська, 16 

відсутня підтрибунні 

приміщення 

будівлі стадіону 

Потребують 

капітального 

ремонту 

22,53 

3.  15.10.2020 

№ 2201 

 

 

 

 

 

  

Комунальне 

підприємство 

"Центральний 

міський стадіон" 

м. Вінниця,  

вул. Замостянська,  

16 

Частина вбудованих 

приміщень  (№6: 

№1-№5) першого 

поверху будівлі 

стадіону  

(літ. А)   

м. Вінниця,  

вул. Замостянська, 16 

відсутня підтрибунні 

приміщення 

будівлі стадіону 

Потребують 

капітального 

ремонту 

28,2 

4.  22.10.2020 

№ 2253 

 

 

 

 

 

 

  

КП «Агенція 

муніципальної 

нерухомості» ВМР 

м. Вінниця,  

вул. Соборна, 59 

вбудовані підвальні 

приміщення  

(№1 – №9) 

чотириповерхового 

житлової будівлі 

(літ. А) 

м. Вінниця,  

вул. Пирогова, 67 

відсутня підвальне 

приміщення 

Електропостачання  

Водопостачання  

Каналізація 

125,4 



5.  22.10.2020 

№ 2253 

 

 

 

 

  

  

КП «Агенція 

муніципальної 

нерухомості» ВМР 

м. Вінниця,  

вул. Соборна, 59 

вбудовані підвальні 

приміщення  

(№69: №1 – №5) 

п’ятиповерхового 

житлового будинку 

(літ. А) 

м. Вінниця,  

вул. Хмельницьке 

шосе, 75 

відсутня підвальне 

приміщення 

 

Електропостачання  

Водопостачання  

Каналізація 

77,8 

6.  11.11.2021 

№ 2710 

 

 

 

 

 

 

  

 

КНП "Центр матері 

та дитини" 

м. Вінниця,  

вул. Синьоводська, 

138 

вбудоване 

приміщення (частина 

вестибюлю №3) 

першого поверху 

п'ятиповерхової 

будівлі пологового 

будинку з 

підвальними 

приміщеннями  

(літ. В) 

м. Вінниця,  

вул. Синьоводська, 

138 

 перший поверх Задовільний. 

Електропостачання, 

Водопостачання, 

водовідведення 

1 

7.  17.02.2022 

№ 459 

 

 

 

  

виконавчий комітет 

ВМР 

м. Вінниця,  

вул. Соборна, 59 

частина даху 

адміністративної 

будівлі (літ. А)  

м. Вінниця,  

вул. Брацлавська, 85 

розміщення 

обладнання 

мобільного 

зв’язку 

дах  10 

8.  16.06.2022 

№1225 

 

 

  

  

 

  

  

КМП ВМР 

"Комбінат 

комунальних 

підприємств" 

м. Вінниця, вул. 

Анастасії Медвідь, 2 

прибудоване 

приміщення  

(№1) до 

одноповерхової 

будівлі (літ. А)" 

м. Вінниця, вул. О. 

Кобилянської, б/н" 

виробниче 

приміщення  

окрема будівля Задовільний. 

 забезпечене 

електропостачанням 

18,6 

9.  20.10.2022 

р. № 2272

 

 

 

 

 

 

  

 

КНП «Вінницький 

міський клінічний 

пологовий будинок 

№1» 

м. Вінниця, вул. 

Хмельницьке шосе, 

98 

вбудоване 

приміщення (частина 

приміщення №74) 

першого поверху 

основної будівлі (літ. 

А) 

м. Вінниця,  

вул. Хмельницьке 

шосе, 98 

 перший поверх Задовільний 

Централізоване 

опалення. 

Електропостачання, 

водопостачання, 

водовідведення 

2 



10.  19.01.2023 

№126 

 

 

 

 

 

  

КП «Агенція 

муніципальної 

нерухомості» ВМР 

м. Вінниця,  

вул. Соборна, 59 

вбудоване 

приміщення (№9, з 

урахуванням площ 

загального 

користування) 

цокольного поверху 

житлового будинку 

(літ. А) 

м. Вінниця,               

вул. Київська, 31

  

надання  

консультацій з 

питань 

житлово-

комунальних 

послуг 

цокольне 

приміщення 

Задовільний. 

Електропостачання. 

31,93 

11.  19.01.2023 

№126 

 

 

 

 

 

 

 

  

КП «Агенція 

муніципальної 

нерухомості» ВМР 

м. Вінниця, 

 вул. Соборна, 59 

вбудовані 

приміщення (№7, 

№8, з урахуванням 

площ загального 

користування) 

цокольного поверху 

житлового будинку 

(літ. А) 

м. Вінниця               

вул. Київська, 31 

розміщення 

каси з 

прийому 

платежів за 

житлово-

комунальні 

послуги та 

надання 

відповідних 

консультацій 

цокольне 

приміщення 

Задовільний. 

Електропостачання. 

13,4 

12.  19.01.2023 

№126 

 

 

 

 

  

КП «Агенція 

муніципальної 

нерухомості» ВМР 

м. Вінниця, 

 вул. Соборна, 59 

вбудовані підвальні 

приміщення (прим. 

№101) 

п’ятиповерхового 

житлового будинку 

(літ. А)  

м. Вінниця,               

вул. 600-річчя, 54

  

 підвальні 

приміщення 

 99,2 

 


