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РІШЕННЯ № 171 
 

12 лютого 2021 року м. Липовець 9 сесія 8 скликання 

 

Про прийняття зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Вінницького району об’єктів нерухомого майна у комунальну 

власність Липовецької територіальної громади 

 

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, статті 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», частини 6-1 розділу V «Прикінцеві та 

перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів 

місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», статей 104, 

105, 107 Цивільного кодексу України, рішення 4 сесії Вінницької районної ради 

8 скликання від 02 лютого 2021 року № 110 «Про безоплатну передачу з спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницького району об’єктів 

нерухомого майна та комунальних установ у комунальну власність Липовецькій 

територіальній громаді», враховуючи висновок постійної комісії міської ради з 

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту, міська рада ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Вінницького району об’єкти нерухомого майна у комунальну власність 

Липовецької територіальної громади: 

1.1. Приміщення районної ради (місцезнаходження: вул. Героїв 

Майдану, 4, м. Липовець, Вінницький (Липовецький) район, Вінницька область), 

майно, що закріплене за цим об'єктом, необоротні активи, об'єкти незавершеного 

капітального будівництва, малоцінні та швидкозношувані предмети та 

матеріали;  

1.2. Окреме нежитлове приміщення та гараж (місцезнаходження: 

вул. Шевченка, 7, м. Липовець, Вінницький (Липовецький) район, Вінницька 

область); 

1.3. Приміщення Липовецького районного будинку культури м. Липовець 

(місцезнаходження: вул. Шевченка, 2, м. Липовець, Вінницький (Липовецький) 

район, Вінницька область); 

1.4. Адміністративне приміщення, гараж, складські приміщення 

(місцезнаходження: вул. Соборностi, 23 (колишня вул. Щорса), м. Липовець, 
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Вінницький (Липовецький) район, Вінницька область), приміщення 

Липовецького районного військового комісаріату; 

1.5. Приміщення (місцезнаходження: вул. Героїв Майдану, 22, 

м. Липовець, Вінницький (Липовецький) район, Вінницька область);  

1.6. Приміщення кіновiдеомережi (місцезнаходження: 

вул. В. Липкiвського, 24, м. Липовець, Вінницький (Липовецький) район, 

Вінницька область). 

2. Створити Комісію з приймання-передачі об’єктів нерухомого майна 

(далі – Комісія) згідно з додатком. 

3. Комісії здійснити приймання-передачу об'єктів нерухомого майна, 

зазначеного у пункті 1 цього рішення, відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

4. Комісії надати акти приймання-передачі для затвердження на сесії 

Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області в місячний 

термін. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту (голова комісії Юрій ЮКАЛО). 

 

 

 

 

В.о. міського голови Олеся НАЗАРЕНКО 
 

  



Додаток 

до рішення 9 сесії міської ради 

8 скликання  
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Склад комісії 

з приймання-передачі об’єктів нерухомого майна 

 

Голова комісії: Кропивницький Сергій Станіславович, заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради; 

Заступник голови комісії: Фоміна Ольга Володимирівна, заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради; 

Секретар комісії: Богдан Алла Ігорівна, начальник відділу юридичного 

забезпечення та комунальної власності Липовецької міської ради. 

 

Члени комісії: 

 Дерун Григорій Григорович, заступник голови Вінницької районної ради; 

 Коцюбняк Алла Йосипівна, член комісії з реорганізації Липовецької 

районної ради (за згодою). 

 Павлишина Олена Георгіївна, начальник відділу фінансового та 

матеріально технічного забезпечення, головний бухгалтер Липовецької районної 

ради (за згодою). 

 Тітенко Юрій Миколайович, керуючий справами Липовецької районної 

ради (за згодою). 

 Часовських Дмитро Володимирович, керуючий справами виконавчого 

апарату Вінницької районної ради. 

 Юкало Юрій Анатолійович, голова постійної комісії міської ради з питань 

комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження 

та транспорту. 

 

 

 

 

Секретар міської ради Олеся НАЗАРЕНКО 


