
4.

Проект
УКРАЇНА  

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ

___________________2020 р. сесія 7 скликання

Про внесення змін до рішення 42 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 21 лютого 2020 року № 935 «Про надання згоди на прийняття 

майна, що є спільною власністю територіальних громад Томашпільського 
району, до спільної власності територіальних громад сіл, селищ,

міст Вінницької області»

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, частин 4,5 статті 60 Закону 
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 191 Цивільного 
кодексу України, рішення 20 сесії обласної Ради 3 скликання від 27 березня 
2001 року № 360 „Про нову редакцію рішення 5 сесії обласної Ради З 
скликання від 29 квітня 1999 року „Про об'єкти комунальної власності”, 
рішення 13 сесії обласної Ради 6 скликання від 18 грудня 2012 року № 432 
„Про затвердження Положень щодо окремих питань комунальної власності”, 
враховуючи рішення 40 сесії Томашпільської районної ради 7 скликання від 26 
грудня 2019 року № 592 „Про передачу-приймання майна”, клопотання 
управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької 
області і висновок постійної комісій обласної Ради з питань регулювання 
комунальної власності та приватизації, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у додаток до рішення 42 сесії обласної Ради 7 
скликання від 21 лютого 2020 року № 935 «Про надання згоди на прийняття 
майна, що є спільною власністю територіальних громад Томашпільського 
району, до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області», доповнивши такими пунктами:

2 .

№
з/п

Найменування, стисла 
характеристика та 
призначення об’єкта

Кількість, 
шт.

Вартість за 
одиницю

Сума, грн

36. Кнопка дзвінок «Вихід»: 
Автономний контролер з 
вбудованим зчитувачем Tecsar 
Trek SA-TS22 (виробник: Tecsar); 
Радіоконтролер з 2 брелками 
UMB-100-HS (виробник: UMB); 
Електромагнітний замок Агпу 
Mag 280 (виробник: Amy Mag); 
Кнопка «Вихід» (виробник: 
Україна); Блок безперебійного 
пітанія ББП-1260 (виробник:

1 3116,86 3116,86



Україна); Кутник для Arny Mag 
280 (виробник: Arny Mag); 
Акумулятор 12/7 (виробник: 
Україна); Виносний дзвінок- 
зумер (виробник: Китай)

37. Кнопка тривожна 
(виробник: ТОВ "ТІрас-12", 
Україна, ТгіпіХ ART-483P, Eimes 
electronic Польща)

1 2360,00 2360,00

38. Система 
відеоспостереження: Жорсткий 
диск 1 Тб WD10PURX 
(виробник: PURX); IP 
відеокамера D5-2CD2120F-1 
(2.8mm) (виробник: Китай) - 8 
шт.; IP відеореєстратор Hikvision 
DS-7616NI-E2/8P (виробник: 
Hikvision)

1 13557,50 13557,50

Разом 130165,00

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації 
(Масленніков О.Г.)

Голова обласної Ради А.ОЛІЙНИК


