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УКРАЇНА  
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШ ЕННЯ

2023 р сесія 8 скликання

Про передачу транспортного засобу комунальній організації «Обласний 
фонд сприяння інвестиціям та будівництву»

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, частин 4, 5 статті 60, 
абзацу 2 пункту 10 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 137 Господарського 
кодексу України, рішення 20 сесії обласної Ради З скликання від 27 березня 
2001 року №  360 «Про нову редакцію' рішення 5 сесії Вінницької обласної 
Ради З скликання від 29 квітня 1999 року «Про об’єкти комунальної 
власності», рішення 13 сесії Вінницької обласної Ради 6 скликання від 18 
грудня 2012 року №  432 «Про затвердження Положень щодо окремих питань 
комунальної власності», враховуючи клопотання управління спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області і висновок 
постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, 
транспорту та розвитку інфраструктури, обласна Рада ВИРІШ ИЛА:

1. Вилучити з оперативного управління комунального некомерційного 
підприємства «Територіальне медичне об’єднання «Вінницький обласний 
центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької 
обласної Ради» спеціалізований легковий автомобіль Peugeot Boxer, 2012 року 
випуску, державний реєстраційний номер АВ 2892 ВО, номер кузова 
VF3YBBMFB12166501, інвентарний № 105500000122, первісною вартістю 
649 800,00 грн, залишковою вартістю 0,00 грн, що є спільною власністю 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області та передати 
безоплатно комунальній організації «Обласний фонд сприяння інвестиціям та 
будівництву», закріпивши на праві оперативного управління

2. Комунальному некомерційному підприємству «Територіальне 
медичне об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної Ради» (Пірникоза А.В.) 
та комунальній організації «Обласний фонд сприяння інвестиціям та 
будівництву» (Паламарчук О.П.) здійснити передачу-приймання майна, 
зазначеного в пункті 1 цього рішення з оформленням необхідних документів 
та надати акти приймання-передачі управлінню спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області в місячний термін.



3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та 
розвитку інфраструктури (Ковальов А.Є.)

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ


