
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШ ЕННЯ № 667

15 червня __ 2018 р. 33 сесія 7 скликання

Про внесення змін до рішення 21 сесії Вінницької обласної Ради 
7 скликання від ЗО червня 2017 року № 407 „Про створення комунального  

закладу “ Центр кіномистецтва та культури „Кіно-Поділля” 
та припинення шляхом ліквідації обласного комунального  

підприємства „Вінницякіно”

Відповідно до пункту 20 частини І статті 43, 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'1, враховуючи клопотання управління культури і 
мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації, управління спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області, висновки
постійних комісій обласної Ради з питань освіти, культури, сім 'ї та молоді, 
спорту і туризму, духовності та історичної спадщини, з питань регулювання 
комунальної власності та приватизації, з питань бюджету, фінансів та 
обласних програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення 21 сесії Вінницької обласної Ради
7 скликання від 30 червня 2017 року № 407 "Про створення комунального 
закладу “Центр кіномистецтва та культури “Кіно-Поділля" та припинення 
шляхом ліквідації обласного комунального підприємства “Вінницякіно”, 
виклавши пункт 1 1 у новій редакції:

“ 11. Вилучити з постійного користування обласного комунального 
підприємства “Вінницякіно" земельні ділянки: площею 0,9624 га (кадастровий 
номер 0510100000:02:009:0205), площею 0,0268 га (кадастровий номер 
0510100000:02:009:0206) та передати їх в постійне користування 
комунальному закладу “Центр кіномистецтва та культури “Кіно-Поділля” .

Вилучити з господарського відання обласного комунального підприємства 
“Вінницякіно” хмайно, в тому числі нежитлові будівлі та споруди, розташовані 
за адресою: вул. Ботанічна, 15, м. Вінниця, та передати його в оперативне 
управління комунальному закладу “Центр кіномистецтва та культури “Кіно- 
Поділля” .

Державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно здійснити після 
підписання актів приймання-гіередачі."



2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, 
духовності та історичної спадщини (Станіславенко Л.А.), з питань 
регулювання комунальної власності та приватизації (Масленніков О.Г.), з 
питань бюджету, фінансів та обласних програм (Мазур Г.Ф.)

Голова обласної Ради


