
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №585

29 . псесія 7 скликання
Про передачу майна комунальному підприємству 

“Вінницяоблтеплоенерго”

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 З 
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 клопотання Департаменту соціальної та молодіжної 
політики 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. Вилучити з оперативного управління Ладижинського дитячого 
будинку-інтернату майно, згідно з додатком, що є спільною власністю 
територіальних сіл, селищ, міст Вінницької області та передати його 
комунальному підприємству “Вінницяоблтеплоенерго”, закріпивши на праві 
господарського віддання.

2. Ладижинському дитячому будинку-інтернату (Мельник В.В.), 
комунальному підприємству “Вінницяоблтеплоенерго” (Довбанюк В.М.) 
здійснити передачу-приймання майна, вказаного у пункті 1 цього рішення, 
відповідно до чинного законодавства 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 регулювання комунальної власності та приватизації 
(Масленніков О.Г.)

16 лютого
______________2018 р.

Голова обласної Ради А.ОЛІЙНИК



Додаток 
до рішення 29 сесії 

обласної Ради 7 скликання 
від 16 лютого 2018 року № 585

ПЕРЕЛІК
майна, що вилучається із оперативного управління Ладижинського 
дитячого будинку-інтернату та передається в господарське відання 

комунальному підприємству “Вінницяоблтеплоенерго”

№

з/п

Перелік майна 
(споруди обладнання)

Інвентарний
номер

Рік
побудови,
випуску

Первісна
вартість

(грн.)

Залишкова
вартість

(грн.)

1 Теплові лінії 101630022 1994 1103871,00 1103871,00

Всього: 1103871,00

Заступник голови обласної Ради //// І. ХМІЛЬ


