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УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНОЇ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
21100, м. Вінниця. Хмельницьке шосе. 7. код СДР1 Ю У 20098076. тол.: 6611 17. факс: 660627. e-mail: uskvffiukr.net

На виконання доручення голови Вінницької обласної Ради 
Олійника А.Д. стосовно Вашого інформаційного запиту від 9 жовтня 
2017 року, направленого Вінницькій обласній державній адміністрації, 
управління спільної комунальної власності територіальних громад області 
надає перелік комунальних підприємств спільної власності територіальних 
громад області, управління якими здійснює Вінницька обласна Рада 
(додаток на 2 аркушах).

З повагою,

Гр. Гайді Т.М.
e-mail: foi+rec]uesl-26535-()533247c@  
dostup.pravda. сот. на

копія: Вінницькій обласній Раді

Начальник управління

Вик. Пахолюк 
т. 66-05-87



Додаток
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 
жємствами:

1. ДП „Бершадьводоканал” 
(в стадії передачі)

2. ДП „Крижопільводоканал” 
(в стадії передачі)

3. Тульчинське ДП КП „Вінницяоблводоканал” 
(в стадії передачі)

4. ДП «Піщанкаводоканал» 
(в стадії передачі)

4. Комунальне підприємство „Вінницьке обласне об’єднане бюро технічної 
інвентаризації*”

5. Комунальне підприємство -  Могилів-Подільське міжрайонне бюро 
технічної інвентаризації

6. Комунальне підприємство „Тульчинське міжрайонне 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 „Вінницяоблтеплоенерго”
11. Комунальне підприємство „Бершадське районне бюро технічної 

інвентаризації*”
12. Комунальне підприємство «Немирівське бюро технічної інвентаризації»
13. Обласне комунальне підприємство „Автобаза обласної Ради”
14. Вінн

підп
ицьке обласне комунальне спеціалізоване лісогосподарське 
риємство „Віноблагроліс” з дочірніми підприємствами:

1. ДП „Барський райагроліс”
2. ДП „Бершадський райагроліс”
3. ДП „Вінницький райагроліс”
4. ДП „Г айсинський райагроліс”
5. ДП „Жмеринський райагроліс”
6. ДП «Іллінецький райагроліс»
7. ДП „Калинівський райагроліс”
8. ДП „Крижопілський райагроліс”



9. ДП „Козятинський райагроліс”
10. ДП „Літинський райагроліс”
11. ДП „Липовецький райагроліс”
12. ДП „Могилів-Подільський райагроліс”
13. ДП „Мур-Куриловецький райагроліс”
14. ДП „Немирівський райагроліс”
15. ДП „Оратівський райагроліс”
16. ДП „Погребищенський райагроліс”
17. ДП „Тиврівський райагроліс”
18. ДП „Томашпільський райагроліс”
19. ДП „Тростянецький райагроліс”
20. ДП „Тульчинський райагроліс”
21. ДП „Шаргородський райагроліс”
22. ДП «Хмільницький райагроліс»

15. Комунальне підприємство „Вінницький обласний молодіжний центр 
праці”

16. Комунальне підприємство „Антопільське”
17. Комунальне підприємство „Вінницький обласний виробничо-технічний 

центр стандартизації і метрології, якості продукції АПК 
„Облагростандарт”

18. Обласне комунальне підприємство „Агроінформ”
19. Обласне комунальне підприємство „Вінницякіно” 

(в стадії припинення)
20. Вінницьке обласне комунальне підприємство теплових мереж 

„В інницятеп л окому ненерго”
(в стадії припинення)

21. Вінницьке обласне комунальне підприємство „Учбово-курсовий 
комбінат”
(в стадії припинення)

Начальник відділу О.Пахолюк


