
У країна
Вінницька область 
Вінницький район

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

Засідання постійної комісії міської ради з питань управління комунальною 
власністю, роботи промисловості, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального 

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

ПРОТОКОЛ №32

Від «20» грудня 2022 року 1С00

Членів комісії 5 чол.
Присутніх Д  чол.:
1. Тарасюк Микола Олександрович
2. Плахтій Василь Петрович 
З.Олексієнко Володимир Степаї
4. Гаврилюк Віталій Володимирови
5. Сирота Костянтин Корнійович

Відсутніх _2£гчол.
З них :
у відрядженні 
у відпустці 
хворі
з невідомих причин О̂С-ЧОЛ.

чол.
чол.
чол.

Запрошені: Волинським С. ОзПІІафранський П. П., Тригуб О.С., Коріненко В.В.

Голова комісії 
Секретар

М Тарасюк 
В.Г аврилюк

ПОРЯДОК ДЕННИИ:

1. Про затвердження актів прийому-передачі нежитлової адміністративної будівлі, 
розміщеної за адресою: вул. Б. Хмельницького, 75, м. Погребище, Вінницької області на 
баланс комунальної установи «Погребищенський територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) Погребищенської міської ради Вінницького 
району Вінницької області.

2. Про безоплатну передачу в тимчасове користування нерухомого майна 
Погребищенської міської ради.

3. Про надання дозволу на передачу в оренду комунального майна без проведення 
аукціону, затвердження його незалежної оцінки та включення об’єкта нерухомого майна 
(нежитлове вбудоване приміщення на першому поверсі адміністративної будівлі) до 
переліку Першого типу.

Доп.Коріненко В. В. - начальник управління з питань житлово-комунального господарства,



2
побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв ’язку, управління комунальною 
власністю, містобудування та архітектури -  головний архітектор Погребищенської міської 
ради.

СЛУХАЛИ:

1. Про затвердження актів прийому-передачі нежитлової адміністративної будівлі, 
розміщеної за адресою: вул. Б. Хмельницького, 75, м. Погребище, Вінницької області на 
баланс комунальної установи «Погребищенський територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) Погребищенської міської ради Вінницького 
району Вінницької області.
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.

ВИСТУПАЛИ: „ _  ^  / о  ^ _
У/лпсгт /с/ І) - / ? ; диіїФ йД р/дНШ у

ВИРІШИЛИ:
проект рішення «Про затвердження актів прийому-передачі нежитлової адміністративної 
будівлі, розміщеної за адресою: вул. Б. Хмельницького, 75, м. Погребище, Вінницької області 
на баланс комунальної установи «Погребищенський територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) Погребищенської міської ради Вінницького 
району Вінницької області»

Ш іт т ії ї№ - /іР/КЦ Д  </ ¥  ДЯДкГ
Лс/еетпГ фа Оу/ / * ї ^

7 ^

Результати голосування:
Тарасюк Микола Олександрович 
Плахтій Василь Петрович 
Олексієнко Володимир Степанович 
Гаврилюк Віталій Володимирович 
Сирота Костянтин Корнійович

СЛУХАЛИ:
2. Про безоплатну передачу в тимчасове користування нерухомого майна 
Погребищенської міської ради.

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.

ВИСТУПИЛИ:

*
ВИРІШИЛИ:
проект рішення «Про безоплатну передачу в тимчасове користування нерухомого майна 
Погребищенської міської ради».

Скавли/ /сл- Ли'/сМ д/і  Я ¥ /кп/Д
д і / С'.г К€ ґ  7
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Результати голосування:
Тарасюк Микола Олександрович 
Плахтій Василь Петрович ^ 3 - -
Олексієнко Володимир Степанович С
Гаврилюк Віталій Володимирович ^ / 2 -
Сирота Костянтин Корнійович

СЛУХАЛИ:
3. Про надання дозволу на передачу в оренду комунального майна без проведення 
аукціону, затвердження його незалежної оцінки та включення об’єкта нерухомого майна 
(нежитлове вбудоване приміщення на першому поверсі адміністративної будівлі) 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 Погребищеиської міської 
ради.

ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
проект рішення «Про надання дозволу на передачу в оренду комунального майна без 
проведення аукціону, затвердження його незалежної оцінки та включення об’єкта нерухомого 
майна (нежитлове вбудоване приміщення на першому поверсі адміністративної будівлі) до 
переліку Першого типу»

Результати голосування:
Тарасюк Микола Олександрович 
Плахтій Василь Петрович (Д<3-
Олексієнко Володимир Степанович А/ЯХ/ЛМ/С/ 
Гаврилюк Віталій Володимирович 
Сирота Костянтин Корнійович

Голова комісії 

Секретар комісії

Тарасюк М.О. 

Гаврилюк В.В.



Додаток
до протоколу №32 засідання 

постійної комісії від 20.12.2022 р.

4

ОКРЕМІ ПРОПОЗИЦІЇ, ЗМІНИ, ДОПОВНЕННЯ, ЗАУВАЖЕННЯ
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання постійної комісії міської ради з питань управління комунальною власністю, 
роботи промисловості, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, 

торгівлі, побутового обслуговування населення, комплексного розвитку та
благоустрою населених пунктів

20 грудня 2022 року 10.00

1. Про затвердження актів прийому-передачі нежитлової адміністративної будівлі, 
розміщеної за адресою: вул. Б. Хмельницького, 75, м. Погребище, Вінницької області на 
баланс комунальної установи «Погребищенський територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) Погребищенської міської ради Вінницького 
району Вінницької області.

2. Про безоплатну передачу в тимчасове користування нерухомого майна 
Погребищенської міської ради.

3. Про надання дозволу на передачу в оренду комунального майна без проведення 
аукціону, затвердження його незалежної оцінки та включення об’єкта нерухомого майна 
(нежитлове вбудоване приміщення на першому поверсі адміністративної будівлі) 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.



Додаток
до протоколу.№ 32 засідання постійної комісії

від 20.12.2022 р.

10.00

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ СПИСОК
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

6

№
з/
п

Прізвище, ім ’я, 
по батькові

Партійність 
(суб”єкт подання)

Посада в 
комісії

Телефон Хто прийняв 
повідомлення

Особистії 
й підпис 

/ __ Уу
1 Тарасюк Микола 

Олександрович
ВО
«Батьківщина»

Г олова 
комісії

0971979738 особисто

2 Г аврилюк 
Віталій
Володимирович

позафракційний Член
комісії

0970549056 особисто ^

О Олексієнко
Володимир
Степанович

ПП
«УКРАЇНСЬКА
СТРАТЕГІЯ
ГРОЙСМАНА»

Член
комісії

0673973245 особисто
—----

4 Плахтій
Василь
Петрович

ПП «За майбутнє» Член
комісії

0685255353 особисто

5 Сирота
Костянтин
Корнійович

позафракційний Член
комісії

0984401511 особисто

Голова комісії Тарасюк М.О.


