
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від 15.07.2021 р. №1713  

м. Вінниця 

 

Про продовження оренди об’єктів  

нерухомого майна комунальної власності 

шляхом проведення аукціону  

  

Розглянувши листи приватного акціонерного товариства «ВФ Україна» та 

товариства з обмеженою відповідальністю «Лайфселл», комунального 

підприємства Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго»,  враховуючи 

довідки про суми орендної плати та заборгованості, які підлягають сплаті 

орендарем за місяць оренди, який передує даті складання довідок, відповідно до 

«Порядку передачі в оренду державного та комунального майна», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020р. №483, зі змінами, Закону 

України «Про оренду державного та комунального майна», керуючись 

підпунктом 1 пункту а) статті 29, частиною 1 статті 52 та частиною 6 статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Погодити департаменту комунального майна Вінницької міської ради 

розробити та опублікувати в електронній торговій системі оголошення про 

проведення аукціонів за результатами яких: 

               1.1. чинний договір №24-020 від 15.11.2018р. на оренду частини димової 

труби котельні комунального підприємства Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» за адресою: м. Вінниця, вул. Стрілецька, 57, для 

розміщення  базової станції стільникового зв’язку стандарту DCS-1800, шифр – 

KIE VIN FRU (антенно-мачтова споруда висотою 20,0м, площею покриття до 

10,0м2), може бути продовжений з існуючим орендарем - приватним акціонерним 

товариством «ВФ Україна» або укладений з новим орендарем; 

                 1.2. чинний договір №24-021 від 15.11.2018р. на оренду частини димової 

труби котельні комунального підприємства Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, для 

розміщення базової станції стільникового зв’язку стандарту DCS-1800, шифр – 

KIE VIN-600 (антенно-мачтова споруда висотою 20,0м, площею покриття до 

10,0м2), може бути продовжений з існуючим орендарем - приватним акціонерним 

товариством «ВФ Україна» або укладений з новим орендарем; 

                 1.3. чинний договір №24-033 від 27.09.2018р. на оренду частини димової 

труби котельні комунального підприємства Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» за адресою: м. Вінниця, вул. Дмитра Майбороди, 5, 



для розміщення базової станції стільникового зв’язку стандарту DCS-1800 VN-

0026 (антенно-мачтова споруда висотою 20,0м, площею покриття до 10,0м2), може 

бути продовжений з існуючим орендарем – товариством з обмеженою 

відповідальністю «Лайфселл» або укладений з новим орендарем; 

                 1.4. чинний договір №24-032 від 27.09.2018р. на оренду частини димової 

труби котельні комунального підприємства Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» за адресою: м. Вінниця, вул. Олександра Кошиця, 18, 

для розміщення базової станції стільникового зв’язку стандарту DCS-1800 VN-

0018 (антенно-мачтова споруда висотою 20,0м, площею покриття до 10,0м2), може 

бути продовжений з існуючим орендарем – товариством з обмеженою 

відповідальністю «Лайфселл» або укладений з новим орендарем; 

                 1.5. чинний договір №24-031 від 27.09.2018р. на оренду частини димової 

труби котельні комунального підприємства Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» за адресою: м. Вінниця, вул. Чумацька, 20, для 

розміщення базової станції стільникового зв’язку стандарту DCS-1800 VN-0038 

(антенно-мачтова споруда висотою 20,0м, площею покриття до 10,0м2), може бути 

продовжений з існуючим орендарем – товариством з обмеженою 

відповідальністю «Лайфселл» або укладений з новим орендарем; 

                1.6. чинний договір №24-030 від 27.09.2018р. на оренду частини димової 

труби котельні комунального підприємства Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 25, для 

розміщення базової станції стільникового зв’язку стандарту DCS-1800 VN-0050 

(антенно-мачтова споруда висотою 20,0м, площею покриття до 10,0м2), може бути 

продовжений з існуючим орендарем – товариством з обмеженою 

відповідальністю «Лайфселл» або укладений з новим орендарем; 

                1.7. чинний договір №24-042 від 27.09.2018р. на оренду частини димової 

труби котельні комунального підприємства Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» за адресою: м. Вінниця, вул. Костя Широцького, 10, 

для розміщення базової станції стільникового зв’язку стандарту DCS-1800 VN-

0039 (антенно-мачтова споруда висотою 20,0м, площею покриття до 12,0м2), може 

бути продовжений з існуючим орендарем – товариством з обмеженою 

відповідальністю «Лайфселл» або укладений з новим орендарем; 

                1.8. чинний договір №24-028 від 27.09.2018р. на оренду частини димової 

труби котельні комунального підприємства Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» за адресою: м. Вінниця, вул. Маяковського, 132, для 

розміщення базової станції стільникового зв’язку стандарту DCS-1800 VN-0070 

(антенно-мачтова споруда висотою 20,0м, площею покриття до 10,0м2), може бути 

продовжений з існуючим орендарем – товариством з обмеженою 

відповідальністю «Лайфселл» або укладений з новим орендарем. 

2. Департаменту комунального майна Вінницької міської ради подати на 

затвердження виконавчого комітету Вінницької міської ради оголошення про 

проведення електронних аукціонів об’єктів, зазначених в п.п. 1.1. – 1.8. п. 1 даного 

рішення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови С. Матусяка. 

      

 

Секретар міської ради           П. Яблонський 



 

Департамент комунального майна 

 

Романець Ольга Олександрівна 

 

Працівник за строковим трудовим договором 

 

 

 

 

 


