
 
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
 
 
Від 23.08.2018 № 1281                        32 сесія 7 скликання  
            м.Вінниця 
 

 

Про затвердження результатів  
конкурсу з вибору керуючої компанії 
індустріального парку «Вінницький 
кластер холодильного машинобудування 
 

 

З метою забезпечення економічного розвитку та підвищення 
конкурентоспроможності території, створення нових робочих місць, розвитку 
сучасної виробничої та ринкової інфраструктури міста Вінниці, враховуючи 
протокол засідання конкурсної комісії з вибору керуючої компанії 
індустріального парку «Вінницький кластер холодильного машинобудування» 
від 30.07.2018 р., рішення міської ради від 27.06.2018 р. № 1228 «Про 
організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії 
індустріального парку «Вінницький кластер холодильного машинобудування», 
керуючись Законами України «Про індустріальні парки», «Про землеустрій», 
«Про оренду землі», «Про Державний земельний кадастр», «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст. 26 та ч. 1 ст. 
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 
кодексом України, Податковим кодексом України, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити результати конкурсу з вибору керуючої компанії 
індустріального парку «Вінницький кластер холодильного 
машинобудування» та визначити переможцем конкурсу товариство з 
обмеженою відповідальністю «Промислово-інвестиційна компанія». 

2. Укласти з ТОВ «Промислово-інвестиційна компанія» договір про 
створення та функціонування індустріального парку терміном на 2 (два) 
роки, з можливістю продовження за згодою сторін у межах терміну, на 
який створено індустріальний парк.  

3. Передати ТОВ «Промислово-інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ - 
32134011, місцезнаходження: м. Харків, проспект Правди, 7, офіс 265) в 
оренду земельну ділянку площею 8,4176 га (кадастровий номер 



0510100000:01:059:0073), що розташована за адресою: вул. Немирівське 
шосе, 213 у м. Вінниці, цільове призначення: для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, 
терміном на 30 років, за рахунок земель комунальної власності. 

4. Розірвати договір оренди земельної ділянки, зазначеної в пункті 3 рішення, 
у випадку припинення (в т.ч. дострокового, в односторонньому порядку) 
договору про створення і функціонування індустріального парку. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку 
та сфери послуг (Очеретний А.М.). 

 

 

 

 

 

Міський голова         С. Моргунов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Департамент економіки і інвестицій 
Шульженко Дар’я Юріївна  
Заступник начальника відділу  
 
 

 


