
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Проект

РІШЕННЯ
2020 р. сесія 7 скликання

Про внесення змін до рішення 42 сесії Вінницької обласної Ради 
7 скликання від 21 лютого 2020 року №939 “Про надання згоди на 

прийняття майна з державної власності у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області”

Відповідно до пункту 32 частини 1 статті 43, частини 4 статті 60 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про 
передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, рішення 
20 сесії обласної Ради 3 скликання від 27 березня 2001 року №360 “Про нову 
редакцію рішення 5 сесії обласної Ради 3 скликання від 29 квітня 1999 року 
“Про об'єкти комунальної власності”, враховуючи лист Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 
25 березня 2020 року №3212-06/20730-06, клопотання управління фізичної 
культури та спорту облдержадміністрації, управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області і висновок постійної 
комісії обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та 
приватизації, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення 42 сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання 
від 21 лютого 2020 року №939 “Про надання згоди на прийняття майна з 
державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 
міст Вінницької області” наступні зміни:

1.1. Пункт 1 викласти в такій редакції:
“Надати згоду на прийняття з державної власності у спільну 

власність територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області 
захисних споруд цивільного захисту, розташованих за адресою: вул. 
Ватутіна, 14/2, м. Вінниця із зобов’язанням використовувати їх за цільовим 
призначенням і не відчужувати в приватну власність:

- сховища (обліковий №00001), загальною площею 779,1 кв. м., 
реєстраційний номер в Державному реєстрі речових прав 1336183705101, 
розташоване на земельній ділянці площею 0,3366 га, кадастровий номер 
ділянки 0510100000:01:050:0052;

- сховища (обліковий № 00002), загальною площею 1485,0 кв. м., 
реєстраційний номер в Державному реєстрі речових прав 1336398505101, 
розташована на земельній ділянці площею 0,4604 га, кадастровий номер 
ділянки 0510100000:01:050:0051 ”.

1.2. Пункт 2 виключити.

1.3. Пункти 3,4 вважати відповідно пунктами 2,3.



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 Анатолій ОЛІЙНИК


