
УКРАЇНА  

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  

УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНОЇ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
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На виконання доручення голови Вінницької обласної Ради 

Олійника А .Д., стосовно Вашого інформаційного запиту від 9 жовтня 

2017 року, управління спільної комунальної власності територіальних громад 

області надає перелік комунальних підприємств спільної власності 

територіальних громад області, управління якими здійсню є Вінницька обласна 

Рада (додаток на 2 аркушах).

З повагою,

Начальник управління В. Федоришин

Гр. Гайді Т.М.
е -та іі: [оі+гес]ие8І-26535-0533247с@  

(ІояШр.ргал’СІа. сот. на

копія: Вінницькій обласній Раді

Вик. П ахолю к 

т. 66-05-87

mailto:xxxx@xxx.xxx


------- --------------------  Д о д а т о к

Перелік

підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Вінницької області, управління якими здійснює Вінницька обласна Рада
станом на 1 жовтня 2017 року

№п/п Назва закладу
1. Комунальне підприємство „Обласна спеціалізована аптека №  1”

2. Комунальне підприємство «Вінницький обласний наркологічний 

диспансер «Соціотерапія» {реорганізоване шляхом перетворення в 

підприємство в 2017 році)

3. Ком;

підп

унальне підприємство „Вінницяоблводоканал” із дочірніми 

ж єм ствам и:

1. ДП „Берш адьводоканал” 

(в стадії передачі)

2. ДП  „Криж опільводоканал” 

(в стадії передачі)

3. Тульчинське ДП  КП  „Вінницяоблводоканал” 

(в стадії передачі)

4. ДП  «П іщ анкаводоканал» 

(в стадії передачі)

4. Комунальне підприємство „Вінницьке обласне о б ’єднане бюро технічної 

інвентаризації"”

5. Комунальне підприємство -  М огилів-П одільське міжрайонне бюро 

технічної інвентаризації

6 . Комунальне підприємство „Тульчинське м іжрайонне бюро технічної 

інвентаризації*”

7. Комунальне підприємство „Гайсинське міжрайонне бюро технічної 

інвентаризації”

8. Комунальне підприємство „Ямпільське районне бюро технічної 

інвентаризації”

9. Комунальне підприємство „Барське районне бюро технічної 

інвентаризації*”

10. Комунальне підприємство „В інницяоблтеплоенерго”

11. Комунальне підприємство „Берш адське районне бюро технічної 

інвентаризації*”

12. Комунальне підприємство «Немирівське бюро технічної інвентаризації»

13. Обласне комунальне підприємство „А втобаза обласної Ради”

14. Вінн

підп

ицьке обласне комунальне спеціалізоване лісогосподарське 

риємство „Віноблагроліс” з дочірніми підприємствами:

1. ДП „Барський райагроліс”

2. ДП „Берш адський райагроліс”

3. ДП  „Вінницький райагроліс”

4. ДП „Г айсинський райагроліс”

5. ДП  „Ж меринський райагроліс”

6 .
ДП «Іллінецький райагроліс»

7. ДП  „Калинівський райагроліс”

8. ДП „Крижопілський райагроліс”



Г~ 1—

9. 1ДП „ К о зя т и н с ь к и й  райагроліс”

10. Д П  „Літинський райагроліс”

11. ДП  „Липовецький райагроліс”

12. ДП  „М огилів-П одільський райагроліс”

13. ДП  „М ур-Куриловецький райагроліс”

14. ДП  „Н емирівський райагроліс”

15. ДП „О ратівський райагроліс”

16. ДП „П огребищ енський райагроліс”

17. ДП „Тиврівський райагроліс”

18. Д П  „Томаш пільський райагроліс”

19. ДП „Тростянецький райагроліс”

20. ДП „Тульчинський райагроліс”

21. Д П  „Ш аргородський райагроліс”

22. ДП «Х мільницький райагроліс»

15. Комунальне підприємство „Вінницький обласний молодіж ний центр 

праці”

16. Комунальне підприємство „А нтопільське”

17. Комунальне підприємство „Вінницький обласний виробничо-технічний 

центр стандартизації і метрології, якості продукції А ПК 

„О благростандарт”

18. Обласне комунальне підприємство „А гроінформ”

19. Обласне комунальне підприємство „В інницякіно” 

(в стадії припинення)

20. Вінницьке обласне комунальне підприємство теплових мереж 

„Вінницятеплокомуненерго”

(в стадії припинення)

21. Вінницьке обласне комунальне підприємство „Учбово-курсовий 

комбінат”

(в стадії припинення)

Начальник відділу О. Пахолюк


