
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №ію

19 березня__2021 р. 7 сесія 8 скликання

Про передачу майна, що знаходиться за адресою: 
вул. Соборна, буд. 15 А, м. Вінниця

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, частин 4,5 статті 60 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”, враховуючи розпорядження Вінницької обласної 
державної адміністрації від 09 лютого 2021 року № 77 “Про ліквідацію 
Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів 
Вінницької обласної державної адміністрації*”, 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. Передати майно, що розташоване за адресою: вул. Соборна, 
буд. 15 А, м. Вінниця, та перебуває на балансі Департаменту агропромислового 
розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької обласної державної 
адміністрації -  управлінню спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області, закріпивши його на праві оперативного управління, 
згідно з додатком.

2. Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних 
ресурсів Вінницької обласної державної адміністрації (Ткачук М.Ф.) та 
управлінню спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької 
області (Кушнір С.І.) 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 будівництва, комунального майна, транспорту та 
розвитку інфраструктури (Ковальов А.

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



Додаток 
до рішення 7 сесії 

обласної Ради 8 скликання 
від 19 березня 2021 року № 110

Перелік майна, що знаходиться за адресою: вул. Соборна, буд. 15 А, 
м. Вінниця та передається на баланс управління спільної комунальної 

власності територіальних громад Вінницької області

№
п/п

Найменування
майна

К-
ть

Площа 
кв.м/ 

Протяж
ність, м

Рік 
введення в 

експлу
атацію

Первісна
вартість,

грн

Сума 
зносу, грн

Балансова
вартість,

грн

1 Адмінбудинок та 
підсобні 

приміщення 
(в т.ч. 

адміністративна 
будівля, готель, 

гараж-склад, 
огорожа)

1 4621,6 кв. м 1981 2332882,00 1814839,96 518042,04

2 Теплотраса 1 70 м 1981 27706,00 18006,74 9699,26

Перший заступник 
голови обласної Ради


