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ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

Засідання постійної комісії Погребищенської міської ради 8 скликання з питань управління 
комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, 

будівництва, комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування населення, 
комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів

ПРОТОКОЛ №19
від 26 травня 2022 року

— чол.
Членів комісії 
Присутніх
1. Тарасюк Микола Олександрович
2. Плахтій Василь Петрович 
З.Олексієнко Володимир Степанович 
4.Гаврилюк Віталій Володимирович 
5 Сирота Костянтин Корнійович
Відсутніх 

З них :
у відрядженн 
у відпустці 
хворі
з невідомих причин 
Запрошені:

Голова постійної комісії 
Секретар постійної комісії

М. Тарасюк 
В. Гаврилюк

іорядок денний

І.Про надання дозволу на продовження договору оренди коммунального майна без 
проведення аукціону, затвердження його незалежної оцінки та включення об’єкта 
нерухомого майна (нежитлове вбудоване приміщення №27 на першому поверсі 
триповерхової нежитлової будівлі поліклініки) до переліку Першого типу.
Доп.Коріненко В.В. - начальник управління з питань житлово-комунального 
господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, 
управління комунальною власністю, містобудування та архітектури -  головний 
архітектор Погребищенської міської ради.
Співдоп. Тарасюк М.О. -  голова постійної комісії з питань управління комунальною 
власністю, роботи промисловості, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального 
господарства, торгівлі, побутового обслуговування населення, комплексного розвитку та 
благоустрою населених пунктів.

СЛУХАЛИ:
І.Про надання дозволу на продовження договору оренди коммунального майна без 
проведення аукціону, затвердження його незалежної оцінки та включення об’єкта 
нерухомого майна (нежитлове вбудоване приміщення №27 на першому поверсі 
триповерхової нежитлової будівлі поліклініки) до переліку Першого типу.
Доп.Коріненко В.В. - начальник управління з питань житлово-комунального 
господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, 
управління комунальною власністю, містобудування та архітектури -  головний



архітектор Погребищенської міської ради.
Співдоп. Тарасюк М.О. -  голова постійної комісії з питань управління комунальною 
власністю, роботи промисловості, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального 
господарства, торгівлі, побутового обслуговування населення, комплексного розвитку та 
благоустрою населених пунктів.

ВИРІШИЛИ: проект рішення Про надання дозволу на продовження договору оренди 
комунального майна без проведення аукціону, затвердження його незалежної оцінки та 
включення об’єкта нерухомого майна (нежитлове вбудоване приміщення №27 на 
першому поверсі триповерхової нежитлової будівлі поліклініки) до переліку Першого 
типу винести на засідання 29 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання.

ВИСТУПИЛИ:

Голова постійної комісії 
Секретар постійної комісії

М. Тарасюк 
В. Гаврилюк



Додаток
до Протоколу засідання постійної комісії

Погребищенської міської ради 
від 26.05.2022 року №19

ОКРЕМІ ПРОПОЗИЦІЇ, ЗМІНИ, ДОПОВНЕННЯ, ЗАУВАЖЕННЯ



Додаток
до Протоколу засідання постійної комісії 

Погребищенської міської ради 
від 26.05.2022 року №19

Реєстраційний список

постійної комісій Погребищенської міської ради 8 скликання з питань управління 
комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і 

зв’язку, будівництва, комунального господарства, торгівлі, побутового 
обслуговування населення, комплексного розвитку та благоустрою населених

пунктів

№
п/п

Прізвище, їм ’я, по батькові Партійність 
( суб’єкт подання)

Посада в комісії
/  /

1 Гаврилюк Віталій 
Володимирович

ПП “ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА-ЗА 

ЖИТТЯ”

Секр^таг/комісії / /

4 ^  У
2 Олексієнко Володимир 

Степанович
ПП “УКРАЇНСЬКА 

СТРАТЕГІЯ 
ГРОЙСМАНА”

„ Член КОМ ІСІЇ

3 Плахтій Василь Петрович ПП “За майбутнє’’ .^ ^ ^ Ч ^ г к о м іс  ЇЇ

4 Сирота Костянтин 
Корнійович

ПП “ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА-ЗА 

ЖИТТЯ”

Чл^кіш існ )

5 Тарасюк Микола 
Олександрович

ВО “Батьківщина” Голова коІУіісії

Голова постійної комісії 
Секретар постійної комісії


