
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я  № 4 0 6

26 серпня 2022 р. 28 сесія 8 скликання

Про передачу майна в оперативне управління Вінницькій школі 
вищої спортивної майстерності

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», статті 137 Господарського кодексу 
України, статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень», 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», враховуючи клопотання 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. Закріпити на праві оперативного управління за Вінницькою школою 
вищої спортивної майстерності захисні споруди цивільного захисту, що 
розташовані за адресою: вул. Ватутіна, будинок 14/2, м. Вінниця, та є спільною 
власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, а саме:

- сховище (обліковий № 00001), реєстраційний номер об’єкта нерухомого 
майна: 1336183705101, загальною площею 779,1 кв.м, 1973 року введення в 
експлуатацію, вартість майна згідно з експертною оцінкою 2 753 339,00 грн;

- сховище (обліковий № 00002), реєстраційний номер об’єкта нерухомого 
майна: 1336398505101, загальною площею 1485,0 кв.м, 1975 року введення в 
експлуатацію, вартість майна згідно з експертною оцінкою 5 243 535,00 грн.

2. Вінницькій школі вищої спортивної майстерності (Корнійчук A.B.) 
забезпечити державну реєстрацію права оперативного управління на майно, 
зазначене в пункті 1 цього рішення, та надати управлінню спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області витяг 
(інформаційну довідку) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
в місячний термін.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань будівництва, ко/р^нального майна, транспорту та роз
витку інфраструктури (Ковальов А.Є.)

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ


