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УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Проект

РІШЕННЯ

2019 р. сесія 7 скликання

Про передачу приміщень в адмінбудинку за адресою: 
вул. Театральна, буд.15 м. Вінниця, що знаходяться в оперативному 

управлінні управління спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області Вінницькому обласному українському 
академічному музично-драматичному театру ім. М.К.Садовського

Відповідно до пункту 20 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», рішення 20 сесії обласної Ради 
З 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», враховуючи звернення Вінницької обласної державної 
адміністрації, подання управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області та висновки постійних комісій 
обласної ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм і з питань 
регулювання комунальної власності та приватизації, обласна Рада 
ВИРІШИЛА:

1. Вилучити з оперативного управління управління спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області 
приміщення: №№ 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 
1А приміщень №№ 5, 32 на 1 поверсі; №№ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 23, !/г приміщення № 22 на 2 поверсі; №№ 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16А, 25, 1А приміщень №№ 16, 24 та частина приміщень №№ 7 (14,87 м2), 
26 (8,96 м2) (нумерація за інвентарною справою) площею 1727,6 м2, які 
розташовані в адмінбудинку за адресою: вул. Театральна, буд.15, м. Вінниця, 
первісною вартістю - 250838 грн, залишковою вартістю станом на 01.05.2019р. 
- 171609 грн, що є спільною власністю територіальних громад області, та 
передати їх Вінницькому обласному українському академічному музично- 
драматичному театру ім. М.К.Садовського, закріпивши на праві оперативного 
управління.

2. Управлінню спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області (Бойко І.Г.), Вінницькому обласному українському 
академічному музично-драматичному театру ім. М.К.Садовського 
(Лозовський В.В.) здійснити передачу-приймання майна, зазначеного в п.1 
цього рішення, відповідно до чинного законодавства.



3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні 
комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм 
(Мазур Г.Ф.) та з питань регулювання комунальної власності та приватизації 
(Масленніков О.Г.).
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