
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 409 

ЗО червня 2017 р. 21 сесія 7 скликання

Про передачу цілісного майнового комплексу дочірнього підприємства 
“Бершадьводоканал” комунального підприємства 

“Вінницяобл водоканал”

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”, 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”, рішення 13 сесії обласної Ради 6 скликання 
від 18 грудня 2012 року № 432 “Про затвердження Положень щодо окремих 
питань комунальної власності”, враховуючи рішення 13 сесії Бершадської 
міської ради 7 скликання від 15 грудня 2016 року №163 “Про розгляд 
звернення Вінницької ОДА щодо надання згоди на прийняття в комунальну 
власність Бершадської територіальної громади цілісного майнового 
комплексу ДП “Бершадьводоканал”, клопотання обласної державної 
адміністрації і висновки постійних комісій обласної Ради з питань 
регулювання комунальної власності та приватизації, з питань житлово- 
комунального господарства, енергоефективності та енергозбереження, з 
питань бюджету, фінансів та обласних програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Передати безоплатно зі спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Вінницької області цілісний майновий комплекс дочірнього 
підприємства “Бершадьводоканал” комунального підприємства 
“Вінницяоблводоканал”, що розташований за адресою: вул. Героїв 
України 20, м. Бершадь, Вінницька область, до комунальної власності 
територіальної громади м. Бершадь.

2. Комунальному підприємству “Вінницяоблводоканал” 
(Чернятинський О.Д.), Бершадській міській раді (Кальченко М.І.) здійснити 
передачу-приймання цілісного майнового комплексу, зазначеного в пункті 
1 цього рішення, з оформленням необхідних документів та надати акт 
передачі-приймання управлінню спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області.



3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації 
(Масленніков О.Г.), з питань житлово-комунального господарства, 
енергоефективності та енергозбереження (Ковальов А.Є), з питань бюджету, 
фінансів та обласних програм (Мазур Г.Ф.)

Голова обласної Ради А.ОЛІЙНИК


