
УКРАЇНА  
ВІН Н И Ц ЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я  № 3 5 5  

29 квітня 2022 р. сесія 8 скликання

Про списання, приймання, передачу майна

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», статей 136, 137 Господарського 
кодексу України, ріш ення 20 сесії обласної Ради З скликання від 27 березня 
2001 року №  360 «Про нову редакцію рішення 5 сесії обласної Ради З 
скликання від 29 квітня 1999 року «Про об ’єкти комунальної власності», 
рішення 13 сесії обласної Ради б скликання від 18 грудня 2012 року № 432 
«Про затвердження Положень щодо окремих питань комунальної власності», 
рішення 4 сесії обласної Ради 8 скликання від 29 січня 2021 року № 51 «Про 
затвердження Порядку списання майна спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Вінницької області», враховуючи наказ М іністерства 
розвитку громад та територій України від 27 грудня 2019 року №  338 «Про 
внесення змін до наказу М іністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 10 жовтня 2018 року № 267», 
розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації від 17 червня 2020 
року № 394 «Про перерозподіл коштів субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи 
охорони здоров'я у сільській місцевості», рішення 8 сесії Вінницької районної 
ради 8 скликання від 21 ф удн я  2021 року №  271 «Про передачу майна, що є 
спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницького 
району», ріш ення 9 сесії Яришівської сільської ради 8 скликання від 15 липня 
2021 року №  266-9/2021 «Про прийняття в комунальну власність Яришівської 
сільської ради М огилів-Подільського району Вінницької області автомобіля 
швидкої допомоги RENO - DASTER АВ 0171 HP», рішення 9 сесії 
Северинівської сільської ради 8 скликання від 21 квітня 2021 року № 129 «Про 
надання згоди на прийняття спеціалізованого легкового автомобіля СКС RDS 
ПС до комунальної власності Северинівської сільської ради Северинівської 
сільської територіальної громади», рішення 15 сесії Барської міської ради 8 
скликання від 14 вересня 2021 року № 8 «Про надання згоди на прийняття 
безоплатно в комунальну власність автомобілів», ріш ення 10 сесії Лука - 
М елеш ківської сільської ради 8 скликання від 28 травня 2021 року № 381 «Про 
надання згоди на безоплатне прийняття зі спільної комунальної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області у комунальну 
власність Лука - М елеш ківської територіальної громади», рішення 15 сесії



Чечельницької селищ ної ради 8 скликання від 21 жовтня 2021 року № 370 «Про 
надання згоди на прийняття зі спільної власності територіальних громад 
Вінницької області спеціалізованих легкових автомобілів до комунальної 
власності Чечельницької селищної територіальної громади», рішення 6 сесії 
Ямпільської м іської ради 8 скликання від 23 березня 2021 року № 330 <̂ ГІро 
надання згоди на прийняття у комунальну власність майна», рішення 18 сесії 
Калинівської м іської ради 8 скликання від 21 січня 2022 року № 3399 «Про 
надання згоди на безоплатне прийняття майна в комунальну власність 
Калинівської м іської територіальної громади», рішення 16 сесії Северинівської 
сільської ради 8 скликання від 14 грудня 2021 року №  319 «Про надання згоди 
на прийняття опалювального котла від Вінницького обласного спеціалізованого 
лісогосподарського підприємства «Віноблагроліс» Вінницької обласної Ради в 
комунальну власність Северинівської сільської ради», рішення 14 сесії 
Яришівської сільської ради 8 скликання від 02 грудня 2021 року №  807-14/2021 
«Про прийняття в комунальну власність Яриш івської сільської ради 
твердопаливного котла», рішення 17 сесії Калинівської міської Ради 8 
скликання від 22 грудня 2021 року №  3204 «Про надання згоди на безоплатне 
прийняття майна в комунальну власність Калинівської м іської територіальної 
громади, що перебуває у користуванні Відділу освіти, молоді та спорту 
Калинівської міської ради», рішення 17 сесії Калинівської міської ради 8 
скликання від 22 грудня 2021 року № 3203 «Про надання згоди на безоплатне 
прийняття майна в комунальну власність Калинівської м іської територіальної 
громади, що перебуває у користуванні КУ «Територіальний центр надання 
соціальних послуг» Калинівської міської ради», ріш ення 17 сесії Калинівської 
міської ради 8 скликання від 22 грудня 2021 року № 3202 «Про надання згоди 
на безоплатне прийняття майна в комунальну власність Калинівської міської 
територіальної громади, що перебуває у користуванні КП «Калинівська 
центральна районна лікарня» Калинівської міської ради», рішення 17 сесії 
Ямпільської м іської ради 8 скликання від 26 січня 2022 року № 1315 «Про 
надання згоди на прийняття у комунальну власність майна», клопотання 
Департаменту охорони здоров’я та реабілітації 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 
В И РІШ И Л А :

1. Н адати дозвіл комунальному некомерційному підприємству 
«Територіальне медичне об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної Ради» на 
списання непридатних до експлуатації транспортних засобів:

- автомобіль УАЗ 3962, державний номерний знак АВ 6071 ВС, кузов 
№ 396200X0005429 Х0005429 2307130X0005236, 1999 року випуску, 
інвентарний номер 105500000007, балансовою вартістю 25792,00 гри, 
залишковою вартістю О грн;



- автомобіль УАЗ 3962 державний номерний знак АВ 1524 СН, кузов 
№ 396200Ь0080013 19462, 1990 року випуску, інвентарний номер 
105500000058, балансовою вартістю 16890,00 грн, залишковою вартістю О грн;

- автомобіль УАЗ 3962 державний номерний знак АВ 1523 СН, кузов 
№ ¥0043078 39620020101532, 2002 року випуску, інвентарний номер 
105500000056, балансовою вартістю 32215,00 грн, залишковою вартістю О грн;

- автомобіль М ЕК С ЕВ Е8-В ЕН 7 5 0 8 0  державний номерний знак АВ 1802 
АВ, кузов №  30941510666512, 1985 року випуску, інвентарний номер 
105500000062, балансовою вартістю 68301,00 грн, залишковою вартістю О грн;

- автомобіль УАЗ 3962 державний номерний знак АВ 6236 СН, кузов 
№ ХТТ37410250438101 37410050109347 37410050459289, 2005 року випуску, 
інвентарний номер 105500000096, балансовою вартістю 45445,00 грн, 
залишковою вартістю О грн;

- автомобіль УАЗ 3962 державний номерний знак АВ 8457 СА, кузов 
№ ХТТ37410050445013 37410050217406 34710050468231, 2006 року випуску, 
інвентарний номер 1055000001 11, балансовою вартістю 56659,00 грн, 
залишкова вартістю О грн;

- автомобіль УАЗ 3962 державний номерний знак АВ 1063 АН, кузов 
ХТТ37410250445506 37410050217676, 2005 року випуску, інвентарний номер 
105500000131, балансовою вартістю 40567,00 грн, залишковою вартістю О грн;

- автомобіль УАЗ 3741 державний номерний знак АВ 8175 АЕ, кузов 
№ 37410040215124, 2004 року випуску, інвентарний номер 105500000125, 
балансовою вартістю 44124,00 грн, залишковою вартістю О грн;

- автомобіль УАЗ 3962 державний номерний знак АВ 9713 ВХ, кузов 
№ У0037502, 2000 року випуску, інвентарний номер 105500000146, балансовою 
вартістю 28030,00 грн, залишковою вартістю О грн;

- автомобіль УАЗ 3962 державний номерний знак АВ 1346 АО, кузов 
№ 000000000Т0011203 Т0011203 Т0354762, 1996 року випуску, інвентарний 
номер 105500000163, балансовою вартістю 31900,00 грн, залишковою вартістю 
О грн;

- автомобіль УАЗ 3962 державний номерний знак АВ 8127 АР, кузов 
№  ХТТ37419480416793 37410070224469 37410080438112, 2007 року випуску, 
інвентарний номер 105500000173, балансовою вартістю 66804,00 грн, 
залишковою вартістю О грн;

- автомобіль УАЗ 3962 державний номерний знак АВ 5061 АА, кузов 
№ ХТТ37410040480286 37410040201649 37410040401165, 2004 року випуску, 
інвентарний номер 105500000168, балансовою вартістю 43013,00 грн, 
залишковою вартістю О грн;

- автомобіль ГАЗ 2705 державний номерний знак АВ 3495 СК, кузов 
№ У7С27050010000619 27050010000452, 2001 року випуску, інвентарний номер 
105500000152, балансовою вартістю 37 413,00 грн, залишковою вартістю О грн.

2. Надати дозвіл комунальному некомерційному підприємству 
«Подільський регіональний центр онкології В інницької обласної Ради» на 
списання непридатного до експлуатації медичного обладнання;

автоматичний гематологічний аналізатор НВ-7021, інвентарний
з



№ 101450013, 2016 року введення в експлуатацію, балансовою вартістю 
193 357,00 грн, залишковою вартістю 106 346,11 грн;

- стіл операційний ОМ -ЗР, інвентарний № 101420643, 2009 року введення 
в експлуатацію, первісною вартістю 114 500,00 грн, залишковою вартістю 0,00 
грн.

3. Директору комунального иекомерційного підприємства «Територіальне 
медичне об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги 
та медицини катастроо Вінницької обласної Ради» Пірникозі A.B. та директору 
комунального некомерційного підприємства «Подільський регіональний центр 
онкології В інницької обласної Ради» Ш амраю В.А. здійснити заходи зі 
списання майна, зазначеного в пунктах 1,2 цього рішення, відповідно до вимог 
чинного законодавства та подати управлінню спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області звіти про списання об єктів, за 
встановленою формою у визначений термін.

4. Надати згоду на безоплатне прийняття майна з спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницького району у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, закріпивши його за 
управлінням спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької 
області, а саме:

- євроконтейнер 2011 року випуску, інвентарний номер 106/058, первісною 
вартістю 2500,00 грн, залишковою вартістю 00,00 грн;

- євроконтейнер 2011 року випуску, інвентарний номер 106/059, первісною 
вартістю 2500,00 грн, залишковою вартістю 00,00 грн;

- євроконтейнер 2011 року випуску, інвентарний номер 106/060, первісною 
вартістю 2500,00 грн, залишковою вартістю 00,00 грн;

- євроконтейнер 2011 року випуску, інвентарний номер 106/061, первісною 
вартістю 2500,00 грн, залишковою вартістю 00,00 грн;

- євроконтейнер 2011 року випуску, інвентарний номер 106/062, первісною 
вартістю 2500,00 грн, залишковою вартістю 00,00 грн;

- євроконтейнер 2011 року випуску, інвентарний номер 106/063, первісною 
вартістю 2500,00 грн, залишковою вартістю 00,00 грн;

- євроконтейнер 2011 року випуску, інвентарний номер 106/064, первісною 
вартістю 2500,00 грн, залишковою вартістю 00,00 грн;

- євроконтейнер 2011 року випуску, інвентарний номер 106/065, первісною 
вартістю 2500,00 ф н , залишковою вартістю 00,00 грн;

- євроконтейнер 2011 року випуску, інвентарний номер 106/066, первісною 
вартістю 2500,00 грн, залишковою вартістю 00,00 грн;

- євроконтейнер 2011 року випуску, інвентарний номер 106/067, первісною 
вартістю 2500,00 грн, залишковою вартістю 2500,00 грн;

- євроконтейнер 2011 року випуску, інвентарний номер 106/068, первісною 
вартістю 2500,00 грн, залишковою вартістю 00,00 грн;

- євроконтейнер 2011 року випуску, інвентарний номер 106/069, первісною 
вартістю 2500,00 грн, залишковою вартістю 00,00 грн;



- євроконтейнер 2011 року випуску, інвентарний номер 106/070, первісною 
вартістю 2500,00 грн, залишковою вартістю 00,00 гри;

- євроконтейнер 2011 року випуску, інвентарний номер 106/071, первісною 
вартістю 2500,00 грн, залишковою вартістю 00,00 грн;

- євроконтейнер 2011 року випуску, інвентарний номер 106/072, первісною
вартістю 2500,00 грн, залишковою вартістю 00,00 грн;

- євроконтейнер 2011 року випуску, інвентарний номер 106/073, первісною
вартістю 2500,00 грн, залишковою вартістю 00,00 грн;

- євроконтейнер 2011 року випуску, інвентарний номер 106/074, первісною 
вартістю 2500,00 грн, залишковою вартістю 00,00 грн.

5 Вилучити з оперативного управління комунальної організації «Обласний 
фонд сприяння інвестиціям та будівництву» майно - котел сталевий 
САКВОКОВОТ СЗОО ВІО для централізованого опалення з подаючим 
пристроєм, інвентарний № 256, первісною вартістю 219 267,42 грн (без ПДВ), 
залишковою вартістю 0,00 грн (без ПДВ), що є спільною власністю 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області та передати 
безоплатно комунальному підприємству «Вінницяоблтеплоенерго», закріпивши 
на праві господарського відання.

6. Передати безоплатно транспортні засоби, що знаходяться в 
оперативному управлінні комунального некомерційного підприємства 
«Авторемонтна база закладів охорони здоров’я Вінницької обласної Ради» та є 
спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області 
до комунальної власності відповідних територіальних громад:

- спеціалізований легковий автомобіль СКС КВ8_П С -2020 року випуску 
року випуску, державний номерний знак АВ 0171 НР, кузов 
У 698К 8О 82Ь0С 18027 УР1Ш В40865819883, інвентарний номер 1015291101, 
балансовою вартістю 532000,00 грн до комунальної власності Яришівської 
сільської ради М огилів-Подільського району Вінницької області (для 
Ю рківецькоі амбулаторії загальної практики сімейної медицини комунального 
некомерційного підприємства «Яришівський центр первинної медико-
санітарної допомоги»);

- спеціалізований легковий автомобіль СКС К В 8_П С  -2020 року випуску, 
державний номерний знак АВ 0454 НР, кузов № У 698К 8082Ь0С 18014 
УР1Ш В40065819859, інвентарний номер 1015211003 балансовою вартістю
532000.00 грн до комунальної власності Северинівської сільської ради 
Северинівської сільської територіальної громади (для Северинівської лікарської 
амбулаторії, структурного підрозділу комунального некомерційного 
підприємства «Чернятинська головна амбулаторія загальної практики сімейної 
медицини Северинівської сільської ради Ж меринського району Вінницької 
області);

- спеціалізований легковий автомобіль СКС К В 8_П С  -2020 року випуску, 
державний номерний знак АВ 0565 НМ, кузов № У 698К 8082Ь 0С 18235 
У Р1Ш В40065819831, інвентарний номер 10152508211 балансовою вартістю
532000.00 грн до комунальної власності Барської м іської територіальної

5



громади (для Барської амбулаторії загальної практики сімейної медицини 
комунального некомерційного підприємства «Барський районний центр 
первинної медико-санітарної допомоги»);

- спеціалізований легковий автомобіль СКС К В 8_П С  -2020 року випуску, 
державний номерний знак АВ 0128 НМ, кузов №  У 698К 8082Ь0С 18908 
УР1Ш В40165819806, інвентарний номер 10151708218, балансовою вартістю
532000.00 грн до комунальної власності Барської м іської територіальної 
громади (для Ялтуш івської амбулаторії загальної практики сімейної медицини 
комунальної установи «Барський районний центр первинної медико-санітарної 
допомоги»);

- спеціалізований легковий автомобіль СКС ИВ8_П С -2020 року випуску, 
державний номерний знак АВ 0556 НМ, кузов № У 698К 8082Ь 0С 18239 
УР1Ш В040765819843, інвентарний номер 10152508205, балансовою вартістю
532000.00 грн до комунальної власності Лука-М елеш ківської територіально 
громади (для Лука-М елеш ківської амбулаторії загальної практики сімейно 
медицини комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги»);

- спеціалізований легковий автомобіль СКС ЯВ8_П С -2020 року випуску 
державний номерний знак АВ 7129 НО, кузов №  У 698К8082Ь0С18277 
У Р1Ш В040965819830, інвентарний номер 10151609209, балансовою вартістю
532000.00 грн до комунальної власності Чечельницької селищної 
територіальної громади (для комунального некомерційного підприємства 
«Чечельницький центр первинної медико-санітарної допомоги» Чечельницької 
селищної ради);

- спеціалізований легковий автомобіль СКС КХ)8_ПС -2020 року випуску, 
державний номерний знак АВ 9789 НО, кузов №  У 698К 8082Ь 0С 18006 
УР1Ш В40665819848, інвентарний номер 1015211014, балансовою вартістю
532000.00 грн до комунальної власності Чечельницької селищної 
територіальної громади (для комунального некомерційного підприємства 
«Чечельницький центр первинної медико-санітарної допомоги» Чечельницької 
селищ ної ради);

- спеціалізований легковий автомобіль СКС КХ)8_ПС -2020 року випуску, 
державний номерний знак АВ 0462 НР, кузов №  У 698К8082Ь0С18026 
УР1Ш В40665819882, інвентарний номер 1015211010, балансовою вартістю
532000.00 грн до комунальної власності територіальної громади м. Ямпіль (для 
Гонорівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини комунального 
підприємства «Ямпільський медичний центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Ямпільської м іської ради);

- спеціалізований легковий автомобіль СКС К В 8_П С  -2020 року випуску, 
державний номерний знак АВ 0460 НР, кузов №  У 698К8082Ь0С18025 
УР1Ш В40065819876, інвентарний номер 1015211011, балансовою вартістю
532000.0 грн до комунальної власності територіальної громади м. Ямпіль (для 
Петраш івської амбулаторії загальної практики сімейної медицини 
комунального підприємства «Ямпільський медичний центр первинної медико- 
санітарної допомоги» Ямпільської міської ради):



- спеціалізований легковий автомобіль С К С -Я 08-П С  - 2019 року випуску, 
реєстраційний номер АВ 2932 ЕМ, кузов номер У 698К 8082К О С 18275 
УР1Ш В40Х 63390256, балансовою вартістю 532 000,00 грн до комунальної 
власності Калинівської міської територіальної громади (для Павлівської 
амбулаторії загальної практики - сімейної медицини комунального 
підприємства «Калинівський міський центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Калинівської міської ради).

7. Передати безоплатно водогрійний опалювальний котел типу «КСТ-35», 
потужністю 35 кВт, 2010 року введення в експлуатацію, інвентарний 
№ 10600041, первісною вартістю 17 373,33 грн (в т.ч. 5 833,33 грн - 
реконструкція), залишковою вартістю 0,00 грн, що перебуває в господарському 
віданні Вінницького обласного комунального спеціалізованого 
лісогосподарського підприємства «Віноблагроліс» та є спільною власністю 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області (встановлений в 
котельні дош кільного навчального закладу «Суничка» Северинівської сільської 
ради Ж меринського району) у комунальну власність Северинівської сільської 
ради Ж меринського району.

8. Передати безоплатно майно, що перебуває в господарському віданні 
Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського 
підприємства «Віноблагроліс» та є спільною власністю територіальних громад 
сіл, селищ, міст Вінницької області (встановлено в котельні Яришівської 
амбулаторії загальної практики сімейної медицини Яриш івської сільської ради 
М огилів-Подільського району Вінницької області) у комунальну власнють 
Яришівської сільської ради М огилів-Подільського району:

- водогрійний опалювальний котел типу «КСД-80», потужністю 80 кВт, 
2011 року введення в експлуатацію, інвентарний №  10600043, первісною 
вартістю 26055,00 грн без ПДВ (в тому числі вартість невід’ємних поліпшень, 
здійснених за кошти орендодавця в 2014 році - 3555,00 грн), переданого в 
оренду вартістю 27000,00 грн (вартість котла без ПДВ - 22500,00 грн, сума ПДВ
- 4500 грн), залиш ковою вартістю 0,00 грн;

- магнітогідродинамічний резонатор, 2009 року введення в експлуатацію, 
інвентарний №  10600063, первісною вартістю 8333,33 грн без ПДВ (з ПДВ -
10000,00 грн), залишковою вартістю 0,00 грн.

9. Вилучити з оперативного управління комунальної організації «Обласний 
фонд сприяння інвестиціям та будівництву» майно, що є спільною власністю 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області та передати 
безоплатно до комунальної власності відповідних територіальних громад:

9.1 До комунальної власності Калинівської м іської територіальної
громади:

- котел стальний водогрійний на твердому паливі, модель КВ-0,63 БТ, 
потужністю 0,63 М Вт, 2012 року випуску, заводський номер 513, інвентарний 
номер 243, первісною вартістю 146945,32 грн, залиш ковою вартістю 0,00 грн;



- котел водогрійний KB 0,25 БТ, 2012 року випуску, заводський номер 510, 
інвентарний номер 258, первісною вартістю 112513,10 грн, залишковою
вартістю 0,00 грн;  ̂ _

- котел водогрійний КВ 0,25 БТ, 2012 року випуску, заводським номер 512,
інвентарний номер 259, первісною вартістю 103191,56 грн, залишковою

вартістю 0,00 грн; , ігп п т;т
- котел стальний водогрійний на твердому паливі, модель КЬ - ь і ,

потужністю 0,25 М Вт, 2012 року випуску, заводський номер 511, інвентарний 
номер 255, первісною вартістю 115916,40 грн, залишковою вартістю 0,00 грн;

- котел водогрійний на твердому паливі, модель КВ - 0,63 БТ, потужністю 
0,63 МВт, 2012 року випуску, заводський номер 486, інвентарний номер 242/1, 
первісною вартістю 109620,87 грн, залишковою вартістю 0,00 грн;

- котел водогрійний на твердому паливі, модель КВ - 0,63 БТ, потужністю 
0,63 МВт, 2012 року випуску, заводський номер 487, інвентарний номер 242/2, 
первісною вартістю 109620,87 грн, залишковою вартістю 0,00 грн,

- блок насосу теплопостачання, інвентарний номер 242/3, первісною
вартістю 24160,00 грн, залишковою вартістю 0,00 грн,

- блок розш ирювачів об ’єму, інвентарний номер 242/4, первісною вартістю
14158,03 грн, залиш ковою вартістю 0,00 грн.

9.2 До комунальної власності Ямпільської міської територіальної громади:
- котел опалювальний на твердому паливі, модель КСТ, потужністю 100 

КВТ, 2013 року випуску, заводський номер 4/13, інвентарний номер 262, 
первісною вартістю 39200,00 грн, залишковою вартістю 0,00 грн.

10. В інницькій районній раді (Ш утак LA.) та управлінню спільної 
комунальної власності територіальних громад В інницької області (Кушнір С.І.) 
здійснити організаційно-правові заходи щодо передачі-приймання майна, 
вказаного в пункті 4 цього рішення, комунальній організації «Обласний фонд 
сприяння інвестиціям та будівництву» (Паламарчук О.П.) та комунальному 
підприємству «Вінницяоблтеплоенерго» (Ковальов А.Є.) здійснити передачу- 
приймання майна, зазначеного в пункті 5 цього рішення, комунальному 
некомерційному підприємству «Авторемонтна база закладів охорони здоров я 
Вінницької обласної Ради» (Лялюк А.Г.) та Яриш івській сільській рад^ 
(Кухарчук О.В.), Северинівській сільській раді (М алярчук В.Г.), Барськш 
міській раді (Саволюк В.В.), Лука-М елеш ківській сільській рад^ 
(Августович Б.І.), Чечельницькій селищній раді (Палісіка С.А.), Ямпільській 
міській раді (Гаджук С.І.), Калинівській міській раді (Поліщук В.К.) здійснити 
передачу-приймання майна, зазначеного в пункті 6 цього рішення, 
Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому лісогосподарському 
підприємству «Віноблагроліс» (Іванець A.B.) та Северинівській сільській раді 
Ж меринського району (М алярчук В.Г.) здійснити передачу-приймання майна, 
зазначеного в пункті 7 цього рішення. Вінницькому обласному комунальному 
спеціалізованому лісогосподарському підприємству «Віноблагроліс» 
(Іванець A.B.) та Яришівській сільській раді М огилів-Подільського району 
(Кухарчук О.В.) здійснити передачу-приймання майна, зазначеного в пункті 8 
цього рішення, комунальній організації «Обласний фонд сприяння інвестиціям



та будівництву» (Паламарчук О.П.) та Калинівській міській раді 
(Поліщук В.К.), Ямпільській міській раді (Гаджук С.І.) здійснити передачу- 
приймання майна, зазначеного в пункті 9 цього рішення з оформленням 
необхідних документів та надати акти передачі-приймання управлінню спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області в місячний 
термін.

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань будівництва, кТомунального майна, транспорту та 
розвитку інфраструктури (Ковальов А.Є.У і

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ


