
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №193

ЗО липня 2021 р. 11 сесія 8 скликання

Про передачу транспортного засобу

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 
З скликання від 27 березня 2001 року № 360 «Про нову редакцію рішення
5 сесії Вінницької обласної Ради З скликання від 29 квітня 1999 року «Про 
об’єкти комунальної власності», рішення 13 сесії Вінницької обласної Ради
6 скликання від 18 грудня 2012 року № 432 «Про затвердження Положень щодо 
окремих питань комунальної власності», враховуючи клопотання Департаменту 
міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації, 
управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької 
області і висновок постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури, обласна Рада 
ВИРІШИЛА:

1. Вилучити з господарського відання дочірнього підприємства 
«Тростянецький райагроліс» Вінницького обласного комунального 
спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Віноблагроліс» автомобіль 
ГАЗ-66, реєстраційний № АВ 4876 СО, кузов № 0288685, інвентарний 
№ 11301284, 1982 року випуску, балансовою вартістю 209906,18 грн, 
залишковою вартістю 129004,94 ф н , що є спільною власністю територіальних 
громад сіл, селищ, міст Вінницької області та передати його комунальній 
організації «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву», закріпивши 
на праві оперативного управління.

2. Дочірньому підприємству «Тростянецький райагроліс» Вінницького 
обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства 
«Віноблагроліс» (Погребняк В.А.) та комунальній організації «Обласний фонд 
сприяння інвестиціям та будівництву» (в.о. голови Паламарчук О.П.) здійснити 
передачу-приймання майна, зазначеного в пункті 1 цього рішення з 
оформленням необхідних документів та надати акт передачі-приймання 
управлінню спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької 
області в місячний термін.

3. Контроль за виконанням цього рДнення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань б у д івн и ц тва ,/^м у н ^ьн о го  майна, транспорту та 
розвитку інфраструктури (Ковальов А.С|)[/ ^

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ


