
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 136

23 квітня 2021 р. ^ сесія 8 скликання

Про передачу майна до комунальної власності Ямпільської міської
територіальної громади

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, частини 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 Вінницької обласної Ради
6 скликання від 18 грудня 2012 року № 432 «Про затвердження Положень 
щодо окремих питань комунальної власності», враховуючи рішення 
З позачергової сесії Ямпільської міської ради 8 скликання від 19 січня 
2020 року № 128 «Про надання згоди на прийняття у власність Ямпільської 
міської територіальної громади житлового будинку по вул. Савіна, 72а в 
м. Ямполі», клопотання управління розвитку територій та інфраструктури 
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. Передати безоплатно триповерховий дванадцятиквартирний житловий 
будинок, розташований за адресою: вулиця Савіна, будинок 72А, м. Ямпіль, 
Вінницька область, загальною площею 1226,8 кв. м, балансовою вартістю 
5015386,41 грн (без ПДВ), який перебуває на балансі комунальної організації 
«Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву» та є спільною 
власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області до 
комунальної власності Ямпільської міської територіальної громади.

2. Вінницькій обласній Раді (Соколовий В. П.) та Ямпільській міській раді 
(Гаджук 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[р\) Ц

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ


