
з
Проект 

УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ
_________________ 2019р. сесія 7 скликання

Про передачу в безоплатне користування приміщень комунального 
закладу “Центр кіномистецтва та культури “Кіно -  Поділля”

Відповідно до статті 827 Цивільного кодексу України, 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”, 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 культури і мистецтв облдержадміністрації, управління 
спільної комунальної власності територіальних громад області і висновки 
постійних комісій обласної Ради з питань регулювання комунальної власності 
та приватизації, з питань бюджету, фінансів та обласних програм, обласна 
Рада ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл комунальному закладу' “Центр кіномистецтва та 
культури “Кіно -  Поділля” передати в безоплатне користування (позичку), 
строком на 35 років, майно, що розташоване за адресою: вул. Ботанічна, 6.15, 
м. Вінниця, управлінню Служби безпеки України у Вінницькій області:

- адмінбудівля літ. “А” загальною площею 998,9 кв.м,
- гараж літ. “Н” загальною площею 29,9 кв.м,
- сарай літ. “К”,
- вбиральня літ. “У”,
- навіс літ “М”,
- огорожі №1-№3,
- інше невід’ємне майно (згідно з додатком 1).

2. Дозвіл на право проведення капітального ремонту, реконструкції, 
переоснащення і т.п., управлінню Служби безпеки України у Вінницькій 
області здійснювати за згодою власника нерухомого майна.

3. Департаменту фінансів облдержадміністрації (Копачевський М.А.) 
передбачити необхідні кошти на реконструкцію складу літ. «Б», що 
розташований за адресою: вул. Ботанічна, 6.15, м. Вінниця, під адмінбудівлю.



4. Комунальному закладу “Центр кіномистецтва та культури “Кіно -  
Поділля” (Погребняк В.І.), управлінню Служби безпеки України у Вінницькій 
області (Зозуля О.В.) передачу в безоплатне користування (позичку) майна 
провести відповідно до чинного законодавства України, з оформленням 
необхідних документів.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації 
(Масленніков О.Г.).

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Додаток
до рішення____сесії

Вінницької обласної Ради 
7 скликання 

від_______________ №____

Перелік майна
комунального закладу „Центр кіномистецтва та культури 

,Кіно-Поділля”, що передається у безоплатне користування управлінню 
Служби безпеки України у Вінницькій області

№
з/п

Інвентарний
(номенклатурний)

номер

Найменування Кіль
кість

1 10134008 Теплотраса 1
2 10184010 Котел опалювальний 1
3 10184012 Котел газовий нап. Ferolli Pegasus 

NF2 102кВТ
1

4 10144005 Кіноапаратура 23 КГЖ-2 2
5 10144013 Автозаслонки 16КПЗ-2 1
6 10144019 Распред.пристрій РУК5/3 1
7 10144021 Випрямлювач 50ВУК-120 1
8 10144037 Екран стаціонарний 1

Заступник голови 
обласної Ради Михайло КРЕМЕНЮК


