
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

    

 Від 06.08.2015 р. № 1701 

              м. Вінниця 

 

 

Про  оренду нерухомого майна 

комунальної власності територіальної 

громади м. Вінниці та внесення змін до  

рішення виконавчого комітету міської  

ради від 30.01.2014р. №189 

 
 

 

       Керуючись підпунктом 1 пункту а) статті 29, частиною 1 статті 52 та 

частиною 6 статті 59 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України «Про оренду державного та комунального майна», 

«Положенням про оренду комунального майна територіальної громади  

м. Вінниці», яке затверджене рішенням Вінницької міської ради від 01.07.2011р. 

№357, зі змінами до нього,  розглянувши звернення суб’єктів господарювання, 

підприємств та установ різних форм власності,  виконавчий комітет міської  ради 
 

 

 

В И Р І Ш И В: 
 

 

 

  1. Продовжити строком на 2 роки 11 місяців оренду об’єктів комунальної 

власності територіальної громади м. Вінниці: 

 1.1. вбудованих підвальних  приміщень загальною площею 30,5м2 (прим. 

№28: №1-№3) триповерхового житлового будинку (літ. А) по вул. Пушкіна, 25 

фізичній особі-підприємцю Ковальській Ірині Іванівні  для розміщення перукарні; 

 1.2. вбудованих приміщень (№3, №7 та №8, з урахуванням площ загального 

користування) загальною площею 47,99м2 першого поверху двоповерхової будівлі 

(літ. А) по вул. Р. Скалецького, б/н (в дворі будинку №19а) товариству з 

обмеженою відповідальністю «Житлово-Експлуатаційне Об’єднання» для 

розміщення центру по обслуговуванню населення (каса та проведення прийому 

мешканців); 

1.3. вбудованих приміщень загальною площею 488,6м2 по вул. Соборна, 89 

(прим. №13: №1-№3, №5-№33 першого, другого та третього поверхів 

триповерхової будівлі (літ. А) загальною площею 417,2м2;  одноповерхова будівля 

гаражу-складу з підвальними приміщеннями (літ. Б) загальною площею 71,4м2 

Департаменту соціальної політики облдержадміністрації для розміщення: 

департаменту - 417,2м2, гаражу – 36,9м2 та господарських потреб - 34,5м2; 



   1.4. вбудованих приміщень загальною площею 891,99м2 по вул. Сабарівська, 

7 (вбудовані приміщення площею 171,39м2 першого поверху двоповерхової 

адміністративної будівлі /літ. А/; одноповерхова будівля з прибудовою /літ. П/ 

площею 720,6м2) товариству з обмеженою відповідальністю «АТП -0128» для 

розміщення: офісу - 171,39м2,  надання послуг підприємствам та організаціям  

м. Вінниці по вивозу твердих побутових відходів - 720,6м2. 

     2. Передати в оренду  строком на 2 роки 11 місяців міському комунальному 

підприємству «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» вбудовані 

приміщення загальною площею 89,44м2 (№1-№4, з урахуванням площ загального 

користування) першого поверху чотирьохповерхової адміністративної будівлі 

(літ. А) по вул. Соборна, 64  для виконання статутних завдань. 

  3. Продовжити строком на 2 роки 11 місяців фізичній особі-підприємцю 

Станіславчук Олені Іванівні оренду об’єктів комунальної власності 

територіальної громади м. Вінниці для розміщення кавових автоматів: 

  3.1. частини вестибюлю  (№26) загальною площею 1,0м2 першого поверху 

триповерхової будівлі  (літ. М) по вул. Першотравнева, 44; 

  3.2. частини тамбуру (№1) загальною площею 1,0м2 першого поверху 

чотириповерхової будівлі (літ. А5, А6) по вул. Хмельницьке шосе, 96; 

  3.3. частини вестибюлю (№1) загальною площею 1,0м2 першого поверху 

чотириповерхової будівлі (літ. Ж) по вул. Київська, 68. 

  4. В зв’язку з перейменуванням Вінницької міської станції швидкої 

медичної допомоги у Вінницьку міську станцію швидкої медичної допомоги 

Вінницької обласної Ради на підставі рішення Вінницької обласної ради від 

20.06.2013р. №570 «Про прийняття у спільну власність територіальних громад сіл, 

селищ, міст Вінницької області цілісних майнових комплексів окремих медичних 

установ», внести зміни до рішення виконавчого комітет міської ради  

від 30.01.2014р. №189, а саме, в пункті 2. рішення словосполучення «Вінницькій 

міській станції швидкої медичної допомоги» замінити на словосполучення 

«Вінницькій міській станції швидкої медичної допомоги Вінницької обласної 

Ради». 

         5. Департаменту комунальних ресурсів міської ради по: 

  5.1.  пунктам 1. - 3. даного рішення оформити договірні відносини з 

орендарями у відповідності до нормативно-правових актів; 

         5.2.  пункту 4. даного рішення підготувати відповідні зміни до договору 

оренди №4-290 від 06.02.2014р., виклавши його в новій редакції. 

         6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови С. Матусяка. 

 

 

 

Заступник міського голови        І. Корольчук 

 

 

 

 

 

 

 



Департамент комунальних ресурсів міської ради 

 

Маланіч Олена Михайлівна 

 

Начальник  відділу використання нерухомого майна  

 

 


