
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Проект

РІШЕННЯ

2019 р. сесія 7 скликання

Про передачу -  приймання майна

Відповідно до пункту 20 частини 1 статі 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”, рішення 13 сесії обласної Ради 6 скликання від 
18 грудня 2012 року № 432 „Про затвердження Положень щодо окремих 
питань комунальної власності”, враховуючи наказ Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 
09 квітня 2019 року № 95 „Про внесення змін до наказу Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України від 10 жовтня 2018 року № 267”, рішення 15 сесії Могилів- 
Подільської міської ради 7 скликання від 11 липня 2017 року № 473 “Про 
надання згоди на прийняття об’єкту нерухомого майна зі спільної комунальної 
власності територіальних громад сіл, селищ міст Вінницької області у 
комунальну власність територіальної громади міста Могилева-Подільського”, 
рішення 29 сесії Бохоницької сільської ради 7 скликання від 04 травня 2018 
року №22 “Про надання згоди на передачу у власність сільської ради 
приміщення гуртожитку ВОСТМО “Фтизіатрія”, рішення сесії Тростянецької 
районної ради 7 скликання “Про надання згоди на прийняття об’єкту 
нерухомого майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ міст 
Вінницької області у спільну власність територіальних громад Тростянецького 
району”, рішення 27 сесії Бершадської районної ради 7 скликання від 09 
квітня 2019 року „Про надання згоди на прийняття автомобіля”, рішення 28 
сесії Козятинської районної ради 7 скликання від 29 березня 2019 року № 18- 
28-07 „Про надання згоди на прийняття автомобіля зі спільної комунальної 
власності територіальних громад області до спільної комунальної власності 
територіальних громад Козятинського району”, рішення 26 сесії 
Крижопільської районної ради 7 скликання від 27 лютого 2019 року № 729 
„Про надання згоди на прийняття автомобіля зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області до спільної 
власності територіальних громад сіл, селища Крижопільського району”, 
рішення 32 сесії Погребищенської районної ради 7 скликання від 21 березня 
2019 року № 12-32-7/808 „Про надання згоди на прийняття до спільної 
власності територіальних громад сіл та міста Погребищенського району



окремого індивідуально визначеного майна (спеціалізованого легкового 
автомобіля СКС ІШ5_ПС -  2018) із комунальної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Вінницької області”, рішення 31 сесії Тростянецької 
районної ради 7 скликання від 21 березня 2019 року № 553 „Про надання 
згоди на прийняття майна у спільну власність територіальних громад сіл, 
селища Тростянецькго району”, рішення 23 сесії Чечельницької районної ради 
7 скликання від 27 лютого 2019 року № 513 „Про надання згоди на прийняття 
автомобіля зі спільної власності територіальних громад Вінницької області до 
спільної власності територіальних громад Чечельницького району”, рішення 
33 сесії Ямпільської районної ради 7 скликання від 14 березня 2019 року № 
368 „Про надання згоди на прийняття автомобіля”, рішення 44 сесії 
Іллінецької міської ради 8 скликання від 15 березня 2019 року № 899 „Про 
надання згоди на прийняття спціалізованого легкового автомобіля в 
комунальну власність Іллінецької міської об’єднаної територіальної громади”, 
рішення 38 позачергової сесії від 22 лютого 2019 року № 426 „Про надання 
згоди на прийняття автомобіля зі спільної власності територіальної громади 
області до Студенянської сільської об’єднаної територіальної громади села 
Студена Піщанського району”, рішення 35 сесії сільської ради від 28 лютого 
2019 року № 533 „Про надання згоди на прийняття автомобіля у комунальну 
власність Жданівської об’єднаної територіальної громади Хмільницького 
району”, рішення 28 сесії Літинської районної ради 7 скликання від 29 травня 
2019 року № 564 „Про надання згоди на безоплатне прийняття автомобіля зі 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області 
до спільної власності територіальних громад сіл, селища Літинського району”, 
рішення 34 сесії Могилів-Подільської районної ради 7 скликання від 23 травня 
2019 року № 606 „Про надання згоди на прийняття автомобілів зі спільної 
власності територіальної громади області до спільної власності 
територіальних громад сіл, селища Могилів-Подільського району”, рішення 28 
сесії Козятинської районної ради 7 скликання від 29 березня 2019 року №21-  
28-07 “Про передачу майна музею М.С. Грушевського с. Сестринівка 
Козятинського району до спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Вінницької області”, враховуючи клопотання обласної державної 
адміністрації, 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. Передати безоплатно нерухоме майно, загальною площею 460,1 
кв. м, що знаходиться в оперативному управлінні філії комунальної установи 
„Територіальне медичне об’єднання „Вінницький обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф” „Могилів-Подільська станція 
екстреної медичної допомоги” за адресою: вул. Полтавська, будинок 89/2, 
м. Могилів-Подільський Вінницької області та є спільною власністю 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області до комунальної 
власності територіальної громади міста Могилева-Подільського:

- нежитлові приміщення (літ. “А”), загальною площею 301,6 кв. м,
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інвентарний № 101311036, первісною вартістю 108634,00 грн., залишковою 
вартістю 0,00 грн.;

- надвірні будівлі (літ. “В”), загальною площею 158,5 кв. м, інвентарний 
№ 101311034, первісною вартістю 95640,00 грн., залишковою вартістю 
0,00 грн.

2. Передати безоплатно будівлю гуртожитку літ. „Г” загальною площею 
881,7 м кв., 1976 року побудови, розташовану за адресою: село Бохоники, 
Вінницький район, Вінницька область, комплекс будівель та споруд, буд. 1, 
інвентарний номер № 10130004, первісною вартістю 481,139 тис. грн., 
залишковою вартістю 156,096 тис. грн., що знаходиться в оперативному 
управлінні Вінницького обласного спеціалізованого територіального 
медичного об’єднання „Фтизіатрія” та є спільною власністю територіальних 
громад сіл, селищ, міст Вінницької області до комунальної власності 
територіальної громади села Бохоники Вінницького району.

3. Вилучити з господарського відання комунального підприємства 
“Вінницяоблтеплоенерго” прибудову до центрально-теплового пункту 
(літера “Б”), розташовану за адресою: вул. Хмельницьке шосе, 53, м. Вінниця, 
загальною площею 142,2 кв. м, 1997 року побудови, первісною вартістю 
71037,33, залишковою вартістю 16771,05 грн., що є спільною власністю 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області та передати її 
комунальному підприємству “Вінницький обласний молодіжний центр праці”, 
закріпивши на праві господарського відання.

4. Передати в оперативне управління Вінницькому медичному коледжу 
ім. акад. Д. К. Заболотного нерухоме майно:

- будівлю учбового корпусу з підвалом (літера “А”), 99/100 часток, 
загальною площею 9875,5 кв.м, що розташована за адресою: вул. Пирогова, 
57, м. Вінниця;

- будівлю гуртожитку (літера “А”), 39/50 часток, загальною площею
6867,2 кв. м, що розташована за адресою: вул. Пирогова, 57-а, м. Вінниця.

4.1 Вінницькому медичному коледжу ім. акад. Д.К. Заболотного 
(Андрієвський І.Ю.) оформити в установленому законом порядку право 
оперативного управління нерухомим майном, зазначеним в пункті 4 та надати 
управлінню спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької 
області Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в 
місячний термін.

5. Вилучити з оперативного управління комунальної установи 
„Вінницький обласний центр технічного та фінансового нагляду за діяльністю 
закладів охорони здоров’я” автомобіль DACIA LOG AN, державний 
реєстраційний № АВ 8253 АХ, 2008 року випуску, шасі 
№ UU1LSD4GH39405025, первісною вартістю 52419,0 грн., залишковою 
вартістю 0 грн., що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ,
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міст Вінницької області та передати його Северинівській лікарні відновного 
лікування.

6. Передати безоплатно Вінницькій обласній асоціації органів місцевого 
самоврядування Вінницької області майно, що закріплене за Вінницькою 
обласною Радою, згідно з додатком 1.

7. Надати дозвіл комунальному закладу “Центр кіномистецтва та 
культури “Кіно -  Поділля” передати в безоплатне користування (позичку), 
строком на 35 років, майно, що розташоване за адресою: вул. Ботанічна, 6.15, 
м. Вінниця, управлінню Служби безпеки України у Вінницькій області:

- адмінбудівля літ. “А” загальною площею 998,9 кв.м,
- гараж літ. “Н” загальною площею 29,9 кв.м,
- сарай літ. “К”,
- вбиральня літ. “У”,
- навіс літ “М”,
- огорожі №1-№3,
- інше невід’ємне майно (згідно з додатком 2).
7.1 Дозвіл на право проведення капітального ремонту, реконструкції, 

переоснащення і т.п., управлінню Служби безпеки України у Вінницькій 
області здійснювати за згодою власника нерухомого майна.

7.2 Департаменту фінансів облдержадміністрації (Копачевський М.А.) 
передбачити необхідні кошти на реконструкцію складу літ. «Б», що 
розташований за адресою: вул. Ботанічна, 6.15, м. Вінниця, під адмінбудівлю.

7.3 Комунальному закладу “Центр кіномистецтва та культури “Кіно -  
Поділля” та управлінню Служби безпеки України у Вінницькій області 
передачу в безоплатне користування (позичку) майна провести відповідно до 
чинного законодавства України, з оформленням необхідних документів.

8. Надати згоду на безоплатну передачу до сфери управління 
комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької 
області збудованих об’єктів, що належить до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області з балансу 
Департаменту будівництва, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації, згідно з додатком 3.

8.1 Управлінню спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області прийняти на баланс для бухгалтерського обліку збудовані 
об’єкти, згідно з додатком 3.

9. Передати безоплатно нерухоме майно, загальною площею 172,0 кв.м, 
що знаходиться в оперативному управлінні філії комунальної установи 
“Територіальне медичне об’єднання “Вінницький обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф” “Бершадська станція екстреної 
медичної допомоги” за адресою: вул. Котовського, будинок 20, с. Ободівка 
Тростянецького району Вінницької області та є спільною власністю 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області до спільної
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власності територіальних громад Тростянецького району:
- частину приміщення будівлі лікувального корпусу філії «Ободівська 

номерна лікарня» Тростянецької центральної районної лікарні, загальною 
площею 108,0 кв. м, інвентарний № 101310004, 1952 року побудови, 
балансовою вартістю 46300,00 грн.,

- гараж, загальною площею 64,0 кв. м, інвентарний № 101310003, 1915 
року побудови, балансовою вартістю 2476,00 грн.

10. Вилучити з оперативного управління Вінницької школи вищої 
спортивної майстерності транспортні засоби, що є спільною власністю 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області та передати їх 
обласному комунальному закладу „Тульчинська дитячо-юнацька спортивна 
школа для дітей-сиріт”, закріпивши на праві оперативного управління:

- автомобіль MERCEDES BENZ 313 CDI, державний реєстраційний 
№ АВ3793АЕ, 2000 року випуску, шасі WDB9036631R149839, первісною 
вартістю 67559,00 грн., ліквідаційною вартістю 6000,00 грн.;

- автомобіль ВАЗ 21093, державний реєстраційний № АВ8779ВК, 2001 
року випуску, шасі WDB9036631R149839, первісною вартістю 22588,00 грн., 
ліквідаційною вартістю 4000,00 грн.

11. Вилучити з оперативного управління Вінницької школи вищої 
спортивної майстерності автомобіль MERCEDES-BENZ Vito 110 CDI, 
державний реєстраційний № АВ1595АЕ, 2001 року випуску, шасі 
VSA63 809413402669, первісною вартістю 86605,00 грн., ліквідаційною 
вартістю 8000,00 грн., що є спільною власністю територіальних громад сіл, 
селищ, міст Вінницької області та передати його комунальному закладу 
“Вінницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа з футболу Блохіна та 
Бєланова”, закріпивши на праві оперативного управління.

12. Передати безоплатно транспортні засоби, що знаходяться в 
оперативному управлінні комунальної установи „Авторемонтна база закладів 
охорони здоров’я” та є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, 
міст Вінницької області до власності відповідних територіальних громад :

- автомобіль спеціалізований легковий -  СКС RDSJ1C -  2018 року 
випуску, реєстраційний номер АВ3123ЕА, кузов № Y69SKS0S2J0C18673 
VF1HJD40261988143, балансовою вартістю 534560,0 грн. до спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ та міста Бершадського району 
(для Красносільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини 
комунального некомерційного підприємства „Бершадський центр первинної 
медико-санітарної допомоги”);

- автомобіль спеціалізований легковий -  СКС R D SjnC  -  2018 року 
випуску, реєстраційний номер АВ3124ЕА, кузов № Y69SKS0S2J0C18677 
VF1HJD40561988170, балансовою вартістю 534560,0 грн. до спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ Козятинського району (для 
Білопільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини 
Комунального підприємства „Козятинський районний медичний центр 
первинної медико-санітарної допомоги Козятинської районної ради”);
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- автомобіль спеціалізований легковий -  СКС ІШ8_ПС -  2018 року 
випуску, реєстраційний номер АВ3125ЕА, кузов № У698К8082І0С18676 
УР1НГО40361988183, балансовою вартістю 534560,0 грн. до спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ Крижопільського району (для 
Г ородківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини 
Крижопільського центру первинної медико-санітарної допомоги);

- автомобіль спеціалізований легковий -  СКС ІШ8_ПС -  2018 року 
випуску, реєстраційний номер АВ3129ЕА, кузов № У698К8082ЮС18675 
УР1НЛ)40261988174, балансовою вартістю 534560,0 грн. до спільної 
власності територіальних громад сіл та міста Погребищенського району (для 
Новофастівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини 
Комунального підприємства „Погребищенський центр первинної медико- 
санітарної допомоги” Погребищенської районної ради);

- автомобіль спеціалізований легковий -  СКС ШЭ8_ПС -  2018 року 
випуску, реєстраційний номер АВ3126ЕА, кузов № У698К8082.ЮС 18678 
УР1НГО40562048414, балансовою вартістю 534560,0 грн. до спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ Літинського району (для 
Багринівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини 
Комунального некомерційного підприємства „Літинський районний центр 
первинної медико-санітарної допомоги”);

- автомобіль спеціалізований легковий -  СКС ИІ)8_ПС -  2018 року 
випуску, реєстраційний номер АВ3127ЕА, кузов № У698К8082ЮС18674 
УТ1НГО40261988160, балансовою вартістю 534560,0 грн. до спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ Могилів-Подільського району 
(для Озаринецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини 
Комунального некомерційного підприємства „Могилів-Подільський районний 
медичний центр первинної медико-санітарної допомоги”);

- автомобіль спеціалізований легковий -  СКС ЮЭ8_ПС -  2018 року 
випуску, реєстраційний номер АВ3128ЕА, кузов № У698К8082.ЮС 18672 
УР1НЛ)40561988167, балансовою вартістю 534560,0 грн. до спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ Могилів-Подільського району 
(для Бронницької амбулаторії загальної практики сімейної медицини 
Комунального некомерційного підприємства „Могилів-Подільський районний 
медичний центр первинної медико-санітарної допомоги”).

12.1 Комунальній установі „Авторемонтна база закладів охорони здоров’я” 
(Вічковський В.В.) та Бершадській районній раді (Бурлака М.Г.), 
Козятинській районній раді (Слободянюк В.М.), Крижопільській районній раді 
(Тамбовцев П.С.), Погребищенській районній раді (Волинський С.О.), 
Літинській районній раді (Мельник В.Б.), Могилів-Подільській районній раді 
(Сірант В.В.) здійснити передачу-приймання майна, зазначеного в пункті 13 
цього рішення з оформленням необхідних документів та надати акти передачі- 
приймання управлінню спільної комунальної власності територіальної 
громади області в місячний термін.

13. Передати безоплатно транспортні засоби, що знаходяться в 
оперативному управлінні комунальної установи „Територіальне медичне
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об’єднання „Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф” та є спільною власністю територіальних громад сіл, 
селищ, міст Вінницької області до відповідних територіальних громад:

- автомобіль спеціалізований легковий -  СКС RDS_I1C -  2018 року 
випуску, реєстраційний номер АВ9001ЕА, кузов № Y69SKS0S2J0C18683 
VF1HJD40461988161, балансовою вартістю 534560,0 грн. до спільної 
власності територіальних громад сіл, селища Тростянецького району (для 
Капустянської амбулаторії загальної практики сімейної медицини 
комунального некомерційного підприємства „Тростянецький районний центр 
первинної медико-санітарної допомоги”);

- автомобіль спеціалізований легковий -  СКС RDS_nC -  2018 року 
випуску, реєстраційний номер АВ9002ЕА, кузов № Y69SKS0S2J0C18684 
VF1HJD40461988189, балансовою вартістю 534560,0 грн. до спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ Чечельницького району (для 
Вербської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Комунального 
некомерційного підприємства „Чечельницький центр первинної медико- 
санітарної допомоги” Чечельницької районної ради);

- автомобіль спеціалізований легковий -  СКС RDS_11C -  2018 року 
випуску, реєстраційний номер АВ9003ЕА, кузов № Y69SKS0S2J0C18679 
VF1HJD40061988156, балансовою вартістю 534560,0 грн. до спільної 
власності територіальних громад сіл, міста Ямпільського району (для 
Гальжбіївської амбулаторії загальної практики сімейної медицини 
Комунального підприємства „Ямпільський районний медичний центр 
первинної медико-санітарної допомоги” Ямпільської районної ради);

- автомобіль спеціалізований легковий -  СКС R D S I I C  -  2018 року 
випуску, реєстраційний номер АВ9004ЕА, кузов № Y69SKS0S2J0C18680 
VF1HJD40161988179, балансовою вартістю 534560,0 грн. до комунальної 
власності Іллінецької міської об’єднаної територіальної громади (для 
Борисівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини 
Комунального підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги” 
Іллінецької міської ради);

- автомобіль спеціалізований легковий -  СКС RDS_nC -  2018 року 
випуску, реєстраційний номер АВ9006ЕА, кузов № Y69SKS0S2J0C18681 
VF1HJD40261988188, балансовою вартістю 534560,0 грн. до комунальної 
власності Студенянської сільської об’єднаної територіальної громади села 
Студена Піщанського району (для Студенянської амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини Студенянського центру первинної медико- 
санітарної допомоги);

- автомобіль спеціалізований легковий -  СКС RDS_nC -  2018 року 
випуску, реєстраційний номер АВ9007ЕА, кузов № Y69SKS0S2J0C18682 
VF1HJD403641988166, балансовою вартістю 534560,0 грн. до комунальної 
власності Жданівської об’єднаної територіальної громади Хмільницького 
району (для Жданівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини).

13.1 Комунальній установі „Територіальне медичне об’єднання 
„Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф” (Пірникоза A.B.) та Тростянецькій районній раді (Скапровська
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JI.B.), Чечельницькій районній раді (ГГяніщук С.В.), Ямпільській районній 
раді (Гаджук С.І.), Іллінецькій міській раді (Ящук В.М.), Студенянській 
сільській раді Піщанського району (Кирнасівський О.П.), Жданівській 
сільській раді Хмільницького району (Ядвіжина С.З.) здійснити передачу- 
приймання майна, зазначеного в пункті 14 цього рішення з оформленням 
необхідних документів та надати акти передачі-приймання управлінню 
спільної комунальної власності територіальної громади області в місячний 
термін.

14. Надати згоду на прийняття частини підвального приміщення (літ.А) 
(кімнати № 1-2,08 кв.м, № II-1,89 кв.м, №111-22,65 кв.м, № IV-5.03 кв.м, 
№ V-3,22 кв.м, № VI-31,19 кв.м) загальною площею 66,06 кв.м, балансовою 
вартістю 17647,93 грн., розташованого за адресою: вул. Жовтнева, 87, смт 
Муровані Курилівці Вінницької області зі спільної власності територіальних 
громад сіл та селищ Мурованокуриловецького району до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

14.1 Прийняте майно закріпити на праві оперативного управління за 
філією комунальної установи територіального медичного об’єднання 
«Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф».

15. Прийняти безоплатно земельну ділянку площею 0,1471 га 
(кадастровий номер 0521487000:01:002:0167), та майно музею-садиби 
М.С. Грушевського згідно з додатком 4, що розташовані за адресою: 
вул. Грушевського, буд. 34, с. Сестринівка, Козятинський район, Вінницька 
область, та є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ 
Козятинського району, до спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Вінницької області.

15.1 Закріпити прийняте майно на праві оперативного управління, а 
земельну ділянку на праві користування за Вінницьким обласним краєзнавчим 
музеєм.

16. Комунальній установі “Територіальне медичне об’єднання 
“Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф” (Пірникоза A.B.) та Могилів-Подільській міській раді (Бровко 
П.П.), Вінницькому обласному спеціалізованому територіальному медичному 
об’єднанню “Фтизіатрія” (Служивий О.П.) та Бохоницькій сільській раді 
Вінницького району (Савчук І.Г.), Комунальному підприємству 
“Вінницяоблтеплоенерго” (Довбанюк В.М.) та комунальному підприємству 
“Вінницький обласний молодіжний центр праці” (Гордійчук П.П.) здійснити 
передачу-прийняття майна, зазначеного в пунктах 1-3 цього рішення, 
Комунальній установі „Вінницький обласний центр технічного та фінансового 
нагляду за діяльністю закладів охорони здоров’я” (Бриль А.М.) та 
Северинівській лікарні відновного лікування (Малащук В.Д.), Вінницькій 
обласній асоціації органів місцевого самоврядування (Вікалюк В.В.) та 
Вінницькій обласній Раді (Олійник А.Д.) здійснити передачу-прийняття майна,
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зазначеного в пунктах 5-6 цього рішення, Комунальній установі 
“Територіальне медичне об’єднання “Вінницький обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф” (Пірникоза A.B.) та 
Тростянецькій районній раді (Скапровська Л.В.), Вінницькій школі вищої 
спортивної майстерності (Корнійчук A.B.), обласному комунальному закладу 
„Тульчинська дитячо-юнацька спортивна школа для дітей-сиріт” 
(Юрківський В.М.) та комунальному закладу “Вінницька обласна дитячо- 
юнацька спортивна школа з футболу Блохіна та Бєланова” (Коваль І.Ф.), 
здійснити передачу-прийняття майна, зазначеного в пунктах 9-11 цього 
рішення, Мурованокуриловецькій районній раді (Кушнір С.М.) та комунальній 
установі “Територіальне медичне об’єднання “Вінницький обласний центр 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” (Пірникоза A.B.), 
Козятинській районній раді (Слободянюк В.M.), Вінницькому обласному 
краєзнавчому музею (Висоцька К.І.) здійснити передачу-прийняття майна, 
зазначеного в пунктах 15-16 цього рішення, відповідно до чинного 
законодавства України, з оформленням необхідних документів.

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та 
приватизації (Масленніков О.Г.)

Голова обласної Ради А.ОЛІЙНИК
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Додаток 1
до рішення___сесії

обласної Ради 7 скликання 
від ________ 2019 року №_

ПЕРЕЛІК
майна, що передається Асоціації органів місцевого самоврядування

Вінницької області

Інвентар
ний номер

Найменування

К
іл

ьк
.

Первіс
на

вартіст
ь,

грн.

Знос,
грн.

Дата 
Введен

ня в 
експлуа

тацію
111300552 Тумба мобільна С 202 1 543,00 272,00 01.2007
111300556 Тумба мобільна 1 543,00 272,00 01.2007
111300562 Шафа гардеробна С 372 1 972,00 486,00 01.2007
111300567 Шафа С 340 1 411,00 206,00 01.2007
111300568 Шафа С 340 1 411,00 206,00 01.2007
111300572 Шафа С 321 нижня 1 442,00 221,00 01.2007
111300575 Шафа С 321 нижня 1 442,00 221,00 01.2007
111300583 Стіл С 703 1 420,00 210,00 01.2007
111300588 Стіл С 703 1 420,00 210,00 01.2007
111300590 Стіл Р 101 1 284,00 142,00 01.2007
111300617 Сегмент С 741 (кутовий їм) 1 402,00 201,00 01.2007
111300618 Сегмент С 742 (кутовий 

1,5м)
1 411,00 206,00 01.2007

Всього 5701,00 2853,00

Заступник голови обласної Ради М. КРЕМЕНЮК

ю



Додаток 2
до рішення____сесії

Вінницької обласної Ради 
7 скликання 

від________________№____

Перелік майна
комунального закладу „Центр кіномистецтва та культури 

,Кіно-Поділля”, що передається у безоплатне користування управлінню 
Служби безпеки України у Вінницькій області

№
з/п

Інвентарний
(номенклатурний)

номер

Найменування Кіль
кість

1 10134008 Теплотраса 1
2 10184010 Котел опалювальний 1
3 10184012 Котел газовий нап. Ferolli Pegasus 

NF2 102кВТ
1

4 10144005 Кіноапаратура 23 КПК-2 2
5 10144013 Автозаслонки 16КПЗ-2 1
6 10144019 Распред.пристрій РУК5/3 1
7 10144021 Випрямлювач 50ВУК-120 1
8 10144037 Екран стаціонарний 1

Заступник голови 
обласної Ради Михайло КРЕМЕНЮК

п



Додаток З
до рішення___сесії

обласної Ради 7 скликання 
від ________ 2019 року №_

Перелік збудованих об’єктів, які безоплатно передаються до сфери 
управління комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Вінницької області з балансу Департаменту будівництва, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації на баланс 

управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області

№ Назва об’єкту Балансова
вартість

1 Реставрація з влаштуванням ліфта 
«Будинок організацій» 1936-1940 рр., 
пам’ятка архітектури місцевого значення 
(охор. № 292-М) за адресою: 
вул. Соборна, 70 в м. Вінниця

3 016 802,60 грн.

2

Реконструкція адмінбудівлі із зміною 
покрівлі та утеплення фасадів по вул. 
Монастирська, 47 в м. Вінниця

2 649 086,86 грн.

3

Встановлення флагштоків поруч з 
будівлею Вінницької обласної Ради по вул. 
Соборна, 70 в м. Вінниця

166 971,84 грн.

Заступник голови обласної Ради М. КРЕМЕНЮК
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Додаток 4
до рішення___сесії

обласної Ради 7 скликання 
в ід _________ 2019 р. №___

Перелік майна
що підлягає передачі до спільної власності територіальних громад сіл,

селищ, міст Вінницької області

№
з/
п

Назва об’єкту 
передачі

Інвентарний
номер

Кіль
кість,
шт.

Балансова 
вартість, 
тис. грн.

Залишкова 
вартість, 
тис. грн.

1 Меморіальний 
комплекс на могилу 
Захарія Івановича 
Опокова

10133005 1 20800,00 19326,67

2 Жидкокристалічний 
кольоровий 
телевізор ТОВНІВА

10149001 1 2500,00 1207,00

3 Проект
землеустрою щодо 
відведення 
земельної ділянки

10181001 1 5000,00 5000,00

4 Грати для вікон і 
вхідних дверей

111360001 5 925,00 462,50

5 БУ Б- програвач Ь в  
Е і є с і г о п і с б  і  п с

111360002 1 450,00 225,00

6 Залізобетонні забор 
і стовби:

111360003 82 18195,00 9097,50

Залізобетонний 
забор висота секції 
0,75

45 1 1475,00 5737,50

Залізобетонний 
забор висота секції 
0,50

5 1000,00 500,0

Стовби 4 300,00 150,00
Залізобетонний
забор

13 3770,00 1885,00

Залізобетонні
стовбчики

15 1650,00 825,00

7 Плафон 111360004 1 83,00 41,50
8 Лічильник 1-фазний 

ШК
11136005/1 1 470,00 235,00

9 Герметичний бокс 11136005/2 1 104,00 52,00
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під 1-фазний 
лічильник

10 Флеш пам’ять 11136006 1 170,00 85,00
11 Пересувна виставка 

«М.С.Г ру шевський»
11130007 1 2808,00 1404,00

12 Подовжувач 1812 1 80,00 80,00
Всього: 51585,00 37217,17

Заступник голови обласної Ради М. КРЕМЕНЮК
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