
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Проект

РІШЕННЯ
2019 р. сесія 7 скликання

Про передачу майна до комунальної власності Брацлавської селищної 
ради-НемирівськОго району Вінницької області

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
3 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”, рішення 22 сесії Брацлавської селищної ради 
7 скликання від 12 березня 2019 року №446 “Про звернення до Вінницької 
обласної Ради щодо передачі приміщень в комунальну власність Брацлавській 
селищній раді приміщень складів цивільного захисту”, враховуючи 
клопотання Департаменту цивільного захисту' облдержадміністрації, 
управління спільної комунальної власності територіальних громад області і 
висновки постійної комісії обласної Ради з питань регулювання комунальної 
власності та приватизації, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Передати безоплатно комплекс будівель та споруд загальною площею 
987,5 кв.м., земельну ділянку площею 0,3029 га (кадастровий номер 
0523055300:04:001:0043), що знаходяться в оперативному управлінні 
комунальної установи «Вінницький обласний центр цивільного захисту та 
матеріальних резервів», та розташовані.за адресою: вул.Соборна, буд.48, смт. 
Брацлав, Немирівський район, Вінницька область, і є спільною власністю 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, до комунальної 
власності Брацлавської селищної ради Немирівського району Вінницької 
області, згідно додатку.

2. Комунальній установі «Вінницький обласний центр цивільного 
захисту та матеріальних резервів» (Бондар В.Ф.), Брацлавській селищній раді 
(Мазур В.П.) здійснити передачу-приймання майна, зазначеного в пункті 1 
цього рішення, відповідно до чинного законодавства України, з оформленням 
необхідних документів.



3. 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



Додаток
до рішення ___сесії

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

Перелік майна
що знаходиться в оперативному управлінні комунальної установи 
«Вінницький обласний центр цивільного захисту та матеріальних 

резервів», та підлягає передачі до комунальної власності Брацлавської 
селищної ради Немирівського району Вінницької області

№ з/п Назва об’єкту 
передачі

Площа,
кв.м.

Рік
побудови

Первісна 
вартість, 
тис. грн.

Залишкова 
вартість, 
тис. грн.

(станом на 
01.01.2019)

1 Сховище (склад) 306,2 1967 84173 40473,05
2 Г араж-стоянка 320,9 1975 125494 58039,90
3 Г араж-стоянка 232,7 У 1975 105775 48922,75
4 Сторожка 83,6 , /  1975 33400 15444
5 Сарай 44,1,Я : ' 1975 5710 355
6 Земельна

ділянка
0,3029 га , 239738 239738


