
ПРОЄКТ

ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(восьме скликання)

РІШЕННЯ

____________ 2̂021 року і №_

Про надання згоди на безоплатну 
передачу нерухомого майна з 
державної власності у комунальну 
власність Володимирецької селищної 
територіальної громади^

Відповідно до статті 329 Цивільного кодексу України, пункту 51 
частини першої статті 26, частини другої статті 60 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про передачу об'єктів 
права державної та комунальної власності», постанови Кабінету Міністрів 
України від 21 вересня 1998 року N 1482 «Про передачу об'єктів права 
державної та комунальної власності», за погодженням з постійними 
депутатськими комісіями селищної ради, ^

СЕЛИЩНА РАДА 
В И Р І Ш И Л А :

1. Надати згоду на безоплатну передачу з державної власності 
нерухомого майна, що перебуває у сфері управління Рівненської 
обласної державної адміністрації ! (код СДРПОУ 13986712) та 
обліковується на балансі фінансового відділу Вараської районної 
державної адміністрації (код СДРПОУ 43970507) у комунальну 
власність Володимирецької селищної територіальної громади в особі 
Володимирецької селищної ради (код СДРПОУ 04388113) згідно з 
додатком, що додається.

2. В разі передачі нерухомого майна, що зазначається у додатку до 
рішення, з державної власності у комунальну власність 
Володимирецької селищної територіальної громади використовувати 
майно виключно за цільовим призначенням, а саме: адміністративну 
будівлю для розміщення в ній структурних підрозділів виконавчого 
комітету Володимирецької селищної ради; гаражі для зберігання 
автотранспорту.



3. Після передачі нерухомого майна  ̂ що зазначається у додатку до 
рішення, із державної власнорті у комунальну власність 
Володимирецької селищної територіальної громади, Володимирецька 
селищна рада зобов’язується не відчужувати його у приватну власність.

4. Визначити фінансовий відділ Володимирецької селищної ради (34300, 
Рівненська область, Володимирецький район, селище міського типу 
Володимирець, вулиця Грушевського, будинок 56, код ЄДРПОУ 
43995935) органом, уповноваженим;здійснювати право оперативного 
управління нерухомого майна, що зазначається у додатку до рішення та 
балансоутримувачем даного майна.

5. Уповноважити фінансовий відділ Володимирецької селищної ради 
провести приймапня-передачу нерухомого майна, що зазначається у 
додатку до рішення в порядку, визначеному чинним законодавством 
України.

6. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії 
селищної ради з економічних питань, управління комунальною 
власністю, житлово-комунального, господарства, інвестиційного 
розвитку, земельних відносин, екології, природокористування та 
благоустрою (Крук О.М.) '

СЕЛЖЦНИЙ ГОЛОВА В.КОВЕНЬКО



)

Додаток
до рішення селищної ради 
від___________2021 року №_

ПЕРЕЛІК
нерухомого майна, що передається з державної власності у комунальну власність Володимирецької селищної

територіальної громади в особі Володимирецької селищної ради

Найменування
майна

Власник
майна

Місцезнаходження
майна

Загаль
на

площа
майна
кв.м.

Інвентарний
номер
майна

Балансоутримувач
майна

Залишкова 
вартість грн. 

станом на 
01.01.2021

Площа
забудови
КВ.М./Н0Г.

М.

Адмінбудівля Держава в 
особі
РівненсБКОЇ
обласної
державної
адміністрації
(кодЄДРПОУ.
13986712)

вул. Соборна, 
буд. 39, смт. 
Володимирець, 
Володимирецький 
р-н, Рівненська 
обл.

191,0 10310001 фінансовий відділ 
Вараської районної 
дерлсавної адміністрації 
(код ЄДРПОУ 43970507)

3169,00 204,7

Гараж Держава в 
особі
Рівненської
обласної
державної
адміністрації
(кодЄДРПОУ
13986712)

вул. Соборна, 
буд. 37а/1, смт. 
Володимирець, 
Володимирецький 
р-н, Рівненська 
обл.

100,4 10310002 фінансовий відділ 
Вараської районної 
державної адміністрації 
(код ЄДРПОУ 43970507)

0,00 120,4



Гараж Держава в 
особі
Рівненської
обласної
державної
адміністрації
(код ЄДРПОУ
13986712)

вул. Соборна, 
буд. 39а/7, смт. • 
Володимирець, 
Володимирецький 
р-н. Рівненська 
обл.

Секретар ради



10310003 фінансовий ,)щіл 0,00 39,2
Вараської районної
державної адмшістраци
(код ЄДРПОУ 43970507)

Ю.Блищик

. 1 '


