
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від ■ / £  О А  •

м. Вінниця

Про передачу на баланс 
нежитлових приміщень 
по вул. Магістратській, 78 
(вул. Першотравневій, 78)

Керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59, частиною 5 статті 60 
Закону України' «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
міської ради

ВИРІШИВ:

1. Доручити департаменту житлового господарства міської ради безоплатно 
передати нежитлові приміщення в будівлі що розташована у м.Вінниця по вул. 
Магістратській, 78, (вул.Пешотравневій, 78) загальною площею 209,6м2, 
балансовою вартістю 550179,04 грн.

2. Доручити міському комунальному підприємству «Архітектурно-будівельний 
сервіс» безоплатно прийняти нежитлові приміщення в будівлі що розташована у 
м.Вінниця по вул. Магістратській, 78 (вул. Першотравневій, 78), загальною 
площею 209,6 м2, балансовою вартістю 550179,04 грн., в господарське відання з 
відображенням переданого майна комунальної власності територіальної громади 
міста Вінниці в балансі підприємства.

3. Розірвати за взаємною згодою сторін договори на оренду об’єктів 
комунальної власності територіальної громади м. Вінниці /прим. №112/ 
цокольного поверху будинку (літ. А) по вул. Магістратській, 78 
(вул. Першотравнева, 78) з:

3.1. Департаментом житлового господарства міської ради частини вбудованих 
приміщень загальною площею 112,35м2 (№9-№17, з урахуванням площ 
загального користування) №ДЖГ-37 (№14-112) від 06.08.2014р.;
3.2. Громадською організацією «Асоціація старших по будинках 
м. Вінниці» вбудованих приміщень загальною площею 43,16м2 (№19-№22, з



*

урахуванням площ загального користування) №ДЖГ-31 (№14-109) від 
19.06.2014р.;
3.3. Асоціацією органів самоорганізації населення м. Вінниці частини 
вбудованих приміщень загальною площею 14,04м2 (№3, з урахуванням 
площ загального користування) №ДЖГ-29 від 22.05.2014р.

4. Департаменту комунальних ресурсів міської ради:
4.1. підготувати угоди про розірвання з 29.02.2016р. договорів оренди 
Л:»/ЩГ-37 (№14-112) від 06.08.2014р., №ДЖГ-31 (№14-109) від 19.06.2014р. 
та №ДЖГ-29 від 22.05.2014р. відповідно пункту 3 даного рішення;
4.2. внести відповідні зміни в перелік об’єктів комунальної власності 
територіальної громади м. Вінниці.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 
міського голови І. Корольчука.
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