
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №739

04 грудня __ 2018 р. 36 сесія 7 скликання

Про передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Вінницької області до державної власності

Відповідно до пункту 32 частини 1 статті 43, пунктів 4,5 статті 60, абзацу 2 
пункту 10 розділу V “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про передачу 
об’єктів права державної та комунальної власності”, постанови Кабінету 
Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 “Про передачу об’єктів 
права державної та комунальної власності”, рішення 20 сесії Вінницької 
обласної Ради 3 скликання від 27 березня 2001 року “Про нову редакцію 
рішення 5 сесії обласної Ради 3 скликання від 29 квітня 1999 року “Про об'єкти 
комунальної власності”, рішення 5 сесії Вінницької обласної Ради 4 скликання 
від 17 січня 2003 року № 176 “Про затвердження переліку пам’яток 
архітектури та історії Вінницької області, які не підлягають приватизації”, 
враховуючи клопотання Державної судової адміністрації України, подання 
управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької 
області та висновки постійних комісій обласної Ради з питань регулювання 
комунальної власності та приватизації і з питань освіти, культури, сім’ї та 
молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини, обласна Рада 
ВИРІШИЛА:

1. Передати безоплатно зі спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Вінницької області у державну власність до сфери управління 
Державної судової адміністрації України будівлю готелю “Савой”, розміщену 
за адресою : м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 48/Оводова (Козицького), буд. 34, 
(загальною площею 2689,0 м кв., первісною вартістю 770352,00 грн., 
залишковою вартістю 0,00 грн.), що є пам’яткою архітектури місцевого 
значення, (охоронний номер З-Вн), яка розташована на земельній ділянці 
загальною площею 0,0722 га, кадастровий номер: 0510100000:02:031:0049, та 
перебуває на балансі управління спільної комунальної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

2. Управлінню спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області (Бойко І.Г.) та Державній судовій адміністрації України 
(Холоднюк З.В.) здійснити організаційно-правові заходи щодо передачі майна, 
вказаного в пункті 1 цього рішення, відповідно до чинного законодавства



України.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації 
(Масленніков О.Г.) і з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і 
туризму, духовності та історичної спадщини (Станіславенко Л.А.)

Голова обласної Ради Д^ЛІЙНИК


