
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від 01.08.2019 р. № 1909 

            м. Вінниця 

 

Про оголошення та проведення 

конкурсу по визначенню  права на  

укладення договорів оренди вільних 

об’єктів нерухомого майна  

 

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, рішенням Вінницької міської ради від 27.06.2019р. 

№1866 «Про делегування повноважень та функцій орендодавця нерухомого майна 

комунальної  власності Вінницької міської об’єднаної  територіальної громади та 

внесення змін до  додатку 2 рішення Вінницької міської ради від 01.07.2011р. № 

357, зі змінами до нього,  «Про порядок оренди майна, що належить до  

комунальної власності територіальної  громади м. Вінниці», розглянувши листи 

приватного підприємства «Три С-Маркет», комунального підприємства 

Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго», комунального 

некомерційного підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня №1», 

департаменту охорони здоров’я міської ради та пропозиції департаменту 

комунального майна міської ради, виконавчий комітет  міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

   1.  Погодити департаменту комунального майна Вінницької міської ради 

оголошення та проведення конкурсу по визначенню права на укладення договорів 

оренди вільних об’єктів нерухомого майна комунальної власності Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади:  

1.1. будівля котельні (літ. А) загальною площею 81,2м2 (прим. №1-№5) по 

вул. Марії Литвиненко-Вольгемут, 25-А (характер використання об’єкта: 

розміщення фізкультурно-спортивного закладу, діяльність якого спрямована на 

організацію та проведення занять різними видами спорту; розмір стартової  

орендної плати об’єкта за перший місяць оренди – 800,00 грн., крім того ПДВ); 

1.2. частина даху загальною площею 10,0м2 будівлі терапевтичного корпусу 

(літ. А9) по вул. Хмельницьке шосе, 96 (характер використання об’єкта: 

розміщення базової станції стільникового зв'язку з обладнанням та антенно-



мачтовими спорудами висотою до 20 м, площею покриття до 10,0 м2; розмір 

стартової  орендної плати об’єкта за перший місяць оренди – 4 600,00 грн., крім 

того ПДВ); 

1.3. вбудоване приміщення загальною площею 110,3м2 (прим. №218: №1-№6) 

цокольного поверху будівлі по вул. Чехова, 10 (характер використання об’єкта: 

розміщення громадської організації на площі, що не використовується для 

провадження підприємницької діяльності; розмір стартової  орендної плати 

об’єкта за перший місяць оренди – 900,00 грн., крім того ПДВ). 

  2. Департаменту комунального майна міської ради:  

  2.1. опублікувати в засобах масової інформації «Вінницька газета» 

інформаційне повідомлення про оголошення та проведення конкурсу по 

визначенню  права на укладення договорів оренди вільних об’єктів нерухомого 

майна комунальної власності Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади зазначених в пункті 1. даного рішення;  

          2.2. організувати прийняття документів від конкурсантів та проведення 

засідання конкурсної комісії відповідно до “Положення про оренду комунального 

майна територіальної громади м. Вінниці”.  

3. Конкурсній комісії  провести засідання згідно з “Положенням про оренду 

комунального майна територіальної громади м. Вінниці”.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови С. Матусяка. 

         

 

 

 

Заступник міського голови      М. Форманюк 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Департамент комунального майна міської ради 

 

Кондратов Андрій Павлович 

 

Начальник відділу використання нерухомого майна  

 

 

 

 

 


