
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(восьме скликання)

РІШЕННЯ

08 грудня 2020 року № 14

Про прийняття майна із спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ 
Володимирецького району Рівненської області 
в комунальну власність Володимирецької селищної 
територіальної громади

Керуючись Конституцією України, Господарським кодексом України, 
Цивільним кодексом України, Бюджетним кодексом України, Законами 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про передачу об’єктів 
прдва державної та комунальної власності», «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо впорядк)лвання окремих питань організації та 
діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних 
адміністрацій» від 06Л 2.2020 року Кеі 009-ІХ, Постановою Кабінету міністрів 
України №1482 від 21.09.1998 року «Про передачу об’єктів права державної 
та комунальної власності». Розпорядженням Кабінету Міністрів України від
12 червня 2020 року №722-р «Про визначення адміністративних центрів та 
затвердження територій територіальних громад Рівненської області», 
враховуючи рішення Володимирецької районної ради Рівненської області № 
613 від 16.10.2020 року «Про передачу майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ Володимирецького району у власність 
територіальних громад сіл, селищ», з метою передачі у комунальну власність 
Володимирецької селищної ради Вараського району майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ Володимирецького району, яке 
знаходиться на території Володимирецької селищної громади, визначення 
правового режиму майна, забезпечення підвищення ефективності майнових 
відносин у сфері управління майном, що є комунальною власністю, -

СЕЛИЩНА РАДА
В И Р І Ш И Л А :

1. Прийняти безоплатно нерухоме та інше індивідуально визначене майно
13 спільної власності територіальних громад сіл, селищ Володимирецького 
району, що розташоване на території Володимирецької селищної ради у



комунальну власність Володимирецької селищної територіальної громади в
особі Володимирецької селищної ради відповідно до переліку нерухомого та 
іншого індивідуально визначеного майна спільної власності територіальних 
громад сіл  ̂ сшищ Володжмирецького району, що передається у комунальну 
власність територіальних громад, що увійшли до складу Володимирецької 
селищної територіальної громади визначеного в додатку.
2, Доручити селищному голові Ковеньку В,В. для проведенні приймання» 
передачі майна створити відповідні Комісії (д іл і  ^ Комісії з прийому- 
передачі майна) в складі представників Володимирецької селищної ради  ̂
представників юридичних осіб, балансоутримувачів майна.
3. Комісії з прийому-передачі майна провести прийманні майна у 
порядку встановленому законодавством та скласти акти приймання-передачі.
4. Доручити селищному голові здійснювати дії необхідні для реєстрації 
переходу права власності на майно, визначати та закріпити юридичних осіб, 
які будуть здійснювати оперативне управління прийнятим майном.
5, Контроль за виконанням цьохо, рішення покласти на постійні комісії
Володимирецької селищної р

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВ

руку, М. Десятник),

В. КОВЕНЬКО



Додаток 1 до рішення 
Воподимирецької селищної ради 
Ко 14 від 08.12.2020 р.

ПЕРЕЛІК
нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна спільної власності

територіальних громад сіл, селищ Володимирецького району, що пришмається у 
комунальну власність Володимирецької селищної територіальної громади в особі 

__________________ Володимирецької селищної ради
ЛЬ
п/п

смт.Володимирець Адреса

1, Будівля Володимирецької амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини

вул. Грушевського, 39 а 
смт Володимирець

Майновий комплекс КЗ «Володимирецький районний 
будинок культури»
= будівля будинку культури;
- будівля гаражів будинку культури________________

вул. Соборна, 32
смт Володимирець

Будівля Володимирецького районного історичного 
музею

вул. Соборна, ЗО 
смт Володимирець

Володимирецька централізована система публічно- 
шкільних бібліотек
- будівля бібліотеки

вул. Соборна, 24 
смт Володимирець

Майновий комплекс відділу освіти Володимирецької 
райдержадміністрації

' будівля;
Автомобіль
Пасажирський мікроавтобус -В  
Номер кузова Х9632213280611904 
Рік випуску 2008 
ВК1978АО

ВАЕ^ОО
МЕХІА
СЕДАН
ЛЕГКОВИЙ-В
Номер кузова ¥Ш-Х^ВЗВЗ 1Ш8АІ54604
ВК9506АМ
Рік випуску 2008

ВАЗ
Загальний легковий
СЕДАН-В 
Модель 21150
Номер кузова ХТ21150033404665 
Рік випуску 2003

КАРЗ^б
ПФ-01 ФЕРМЕР 
Загальний причіп 
ПР -легковий-В
Номер кузова У9ВРР01ООСОООО171________________

вул. Повстанців, 21 
смт Володимирець



¥Ш-Х^В4А1 ІВВ8А162774 
Х\УВ4АВВ8Р162774 
Рік випуску 2008

ГАЗ 53 А БОРТОВИЙ ВАНТАЖНИЙ -  С
0078705
ВК2889 АР
Рік випуску 1976

САЗ
САМОСКИД ВАНТАЖНИЙ=С
ВК2887 АР
0290575
Рік випуску 1978

6. Майновий комплекс Володимирецької ЗОШ І-ІП ст. № 1
- будівля школи; 

сарай цегляний;
- будівля майстерні; 

будівля котельні

вул. Шкільна, 6 
смт Володимирець

7. Блок початкових класів ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 
- будівля школи

вул. Поштова. 17 
смт Володимирець

8. Будівля котельні блоку початкових класів вул. Соборна, 38а 
смт Володимирець

9, Майновий комплекс Володимирецького НВК «ЗОШ I- 
Ш ст.-ДНЗ»

- будівля цегляна двоповерхова; 
будівля майстерні; 
будівля гуртожитку; 
будівля навчального корпусу; 
будівля котельні 

Дитячий садок № 3 
- будівля дитячого садочка

вул. Горького, 2 
смт Володимирець

вул. Миру, 2 
смт Володимирець

10. Будівля комунального позашкільного навчального 
закладу «Володимирецький районний Будинок школярів 
та юнацтва»

вул. Шкільна, 2
смт Володимирець

11. Майновий комплекс КЗ «Володимирецька комплексна 
дитячо-юнацька спортивна ттткола» 

будівля школи;
І  - стадіон «Янтар»;

- тренажерний майданчик;
» запасне пол©

вул. Київська, 476
смт Володимирець

вул. Паркова̂  2 
смт Володимирець

12. Майновий комплекс Володимирецького районного 
колегіуму

- будівля колегіуму;
- будівля котельні; 

гараж;
- теплиця; 

погріб

вул. Миру, 4 
смт Володимирець

вул. Миру, 2 
смт Володимирець

13. Майновий комплекс міжшкільного навчально- 
виробничого комбінату 

- будівля НВК;

вул. 1 - Травня, 60
смт Володимирець



- будівлі котельні;
= будіїля башні Вишнввського;
- будівля гуртожитку;
= будівля гаража;
« будівля зварювального цежу;
“ будіїля кл^у;
- будівля контори;
- будівля складу;
- будівлі підвалу;
= Іудіїлі складу ПММ;
- будівля їдальні;
- будівля вбиральні;
- будівля літнього кінотеатру

14. Майновий комплекс ДНЗ комбінованого типу 
«Малятко» смт Володимиріць 

* будівля дитячого садка № 1:
- склад;
- погріб-склад

вул. Соборна, 38 
смт Володимирвць

15. Майновий комплекс ДНЗ комбінованого типу «Казка» 
смт Володимирець

- будівля дитячого садка;
“ будівля котельні;
- погріб

вул. Пилипа Орлика, 1 
смт Володимиріць

16. Майновий комплекс Володимир©цького районного 
територіального центру соціального обслуговування 

“ будівля амін приміщення;
- будівля сараю;
- автомобіль ГАЗ 3110 №777-18 РО, номер 

двигуна V- 2445 номер кузова 31100020497210, 
2002 року випуску

* будівлі гаражів

Частина підвального приміщенні 
Частина адмінприміщінні контори бувшого 
комбікормового заводу

вул. Соборна, 31 
смт Володимирець

вул. Соборна, 2 
смт Володимирець

вул. Петлюри* За 
смт Володимирець

17. Майновий комплекс Володимиретіького районного
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

- будівля;

Адмінприміщення
- автомобіль ВАЗ 21154 ВК 3277НВ, легковий СЕДАН-В 
номер шасі ХТА 21154094763011 сірого кольору, 2009 
року випуску

вул. ЄІвреіська, 5 
смт Володимиріць

вул. Соборна, 23 
смт Володимиріць

18. Адмінприміщення Володимирецької районної ради 
» будівля адмінприміщінні;

- гаражі-котельня;

» автомобіль КЕНАОЬТ ШОАМ 90 Ь седан 
легковий-В Ка ВК 6511 ВС, номер кузова

вул. Грутпевського, 56 
смт Володимирець

вул. Партизанська, 2а 
смт Володимирець



Рік випуску 2012

Трактор колісний 
МТЗ-80УК 
Двигун 1500385 
25087 ВК 
Рік випуску 1993

Причіп
2ПТС=4 
23091 ВК 
Рік випуску 1989

Натшричіп=цистірна 
РОМОТ Т507/3 
0733132365 
Рік випуску 2013

ГАЗ 53
БОРТОВИЙ ВАНТАЖНИЙ -С
0363931
ВК2895АР
Рік випуску 1972

ГАЗ 5̂2
БОРТОВИЙ ВАНТАЖНИЙ 
УШ-ХТН5201001-, 1263810 
ХТН620100Д 1288870 
ВК2898АР 
Рік випуску 1990

ГАЗ
2410
СЕДАН ЛЕГКОВИЙ-В

1049193 0001915 
ВК3531 ВЕ 
Рік випуску 1986

ГАЗ
5204
БОРТОВИЙ
ВАНТАЖНИЙ-С
РІК випуску 1987 
ВК2890 АР
УГМ-ХТН5204000Р0984716,
ХТН520400Н0994716

ВК 8665 АІ̂ І
ВАЕ^^ЮО
М Атіг
КОМБІЛВГКОВИЙ-В



Х7ЬЬ8КВ2НВН430579, 2011 року випуску
19. Частина будівлі площею 202 

Будівля гаража

вул. Шкільна, 19в 
смт Володимиріць 
вул. Шкільна, 19 б
смт Володимирець

20. Житловий будинок вул. Винниченка 26/1 
смт Володимирець

№
п/п

Берестівська сільська рада Адреса

1. Майновий комплекс ФАПу с. Берестівка 
будівля ФАПу;

вул. Центральна, 64/3 
с. Берестівка

2. ФАП с. Острівці 
- будівля ФАПу, 
“ будівля сараю

вул. Затірки, 23а 
с. Острівці

3. Майновий комплекс Берестівського НВК 
«ЗОШ НІ ст.-ДНЗ» 

будівля школи;
- будівля котельні;

будівля ДНЗ «Сонечко»

вул. Шкільна, 2 
с. Берестівка

вул. Центральна, 64/2 
с.Берестівка

№
п/п

Біленська сільська рада Адреса

1. Майновий комплекс ФАПу с. Біле 
- будівля ФАПу; 

будівля сараю

вул. 17 Вересня, 27 с.
Біде

2. ФАП с. Малі Телковичі
- будівля ФАПу, 

будівля сараю

вул. В.Сильмана, 51 
с. Малі Телковичі

3. Майновий комплекс Біленського НВК «ЗОШ 
І.ІІІст,~ДНЗ»

* будівля школи;
- будівля інтернату;
- будівля хліва; 

будівля льоху;
- будівля вбиральні

вул. 17 Вересня, 17 
с. Біле

4. Майновий комплекс Малотелковицького НВК «ЗОШ I- 
Шст.-ДНЗ»

будівля школи; 
будівля їдальні; 
будівля майстерні

вул. В.Сильмана, 66
с. Малі Телковичі

№
п/п

Великотелковицька сільська рада Адреса

1. Майновий комплекс Великотелковицької А ЗПСМ 
будівля амбулаторії; 
будівля сараю

вул, Шевченка, 78 а с. 
Великі Телковичі

2. ФАП с. Бишляк
- будівля ФАПу;
- будівля сараю

вул. Центральна, 27 
с. Бишляк

3. Майновий комплекс Великотелковип,ькоі ЗОШ МИ ст.
- будівля школи;
- будівля хліва; 

будівля майстерні;

вул. Шевченка, 65 
с. Великі Телковичі



- будівля їдальні;
= будівля вбїфальш;
- будівля хліва бід будівельні матеріали;
- будівля блоку початкових класів

вул. Шевченка» 75 
с. Великі Телковичі

6. Майновий комплекс Бишляцького НВК «ЗОШ МІ ст. =
днз»

- будівлі школи

вул. Центральна» 54 
с, Бишлік

7. Блок початкових класів (Сільський клуб) вул. Центральна, 49 
с. Бишлік

№
п/п

ВоронкІвська сільські рада Адреса

1. Майновий комплекс Воронківського НВК «ЗОШ І-ІІ ст.
-д т »

= будівля школи;
- будівля добудови школи;
- будівля сараю цегляного;
« будівля сараю дерев'яного;
- будівля їдальні;
“ будівля школи

вул. Чкалова, 6 
с, Воронки

вул. Колгоспна, 56 
с. Луко

2. Трансформаторна підстанція 236Д5 кВт. ЛЕП -■ ІО кВт 
(331 км)

с. Воронки

№
п/п

Довговільська сільська рада Адреса

1. Майновий комплекс Довгоіільської А ЗПСМ

- будівля амбулаторії, площею 166,3 м*
(включаючи жиле приміщенні, площею 48,4 м*) 

“ будівля сараю

вул, Ш©вчшка, 59 с. 
Довговоля

2. Майновий комплекс Довговільського НВК «ЗОШ І-Ш 
ст. -  ДНЗ»

- будівлі школи № 1;
- будівлі школи № 2;
- будівлі стрілкового тиру;
- іудіїл і майстерні;
- будівля котельні;
- будівля хліва
- будівля водонапірної башти

вул. Шевченка, 19-в 
с, Доіговолі

вул> Незалежності, 14а 
с. Довговоля

№
п/п

Жовкинівська сільська рада Адреса

1, Майновий комплікс ФАПу с. Жоікині
- будівля ФАПу;
- будівля сараю

проі. Медичний, 2 
с. Жовкині

2. Майновий КОМПЛІКС Жоікиніїського НВК 
«ЗОШМ ІС Т.-ДНЗ»

- будівля школи;
- будівля хліва;
» будівля погреба;
" будівля вбиральні

іул. Соборна, 22 
с. ЖовшнІ

Кй
п/п

Красносільсьіса сільська рада Адреса



1. Майновий комплекс ФАПу с. Красносілля 
будівля ФАПу;

- будівля сараю

вул. Лісова, 1 а 
с, Красносілля

2. ФАЛ с. Липне
- будівля ФАПу;
- будівля сараю

вул. Гагаріна, 11 
с. Липне

3. ФАП с. Зелене вул. Шкільна, 13 
с. Зелене

4. Майновий комплекс Красносільського НВК «ЗОШІ-ІП 
ст.-ДНЗ»

- будівля школи;
- будівля вбиральні;
- приміщення конюшні;
- хлів цегляний;
" будівля школи с. Липне

вул. Центральна, 24 
с. Красносілля

вул. Шкільна, 1
с. Липне

5, Майновий комплекс Зеленівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. -  
ДНЗ»
- будівля школи

вул. Шкільна, 2 
с. Зелене

6. ДНЗ «Яблунька» 
- будівля ДНЗ

вул. Шкільна, 13 
с. Зелене

№
п/п

Лшбахівська сільська рада Адреса

1. ФАП с. Любахи 
“ будівля ФАПу

вул.Поліська, 26
с. Любахи

2. ФАП с, Чудля
» будівля ФАПу; 

будівля сараю

вул . Науметка, 9а 
с. Чудля

3. Майновий комплекс Любахівського НВК «ЗОШ 
НІІСТ.-ДНЗ»

- будівля школи

вул. Поліська, 20 
с. Любахи

№
п/п

Половлівеька сільська рада Адреса

1. Майновий комплекс ФАПу с. Половлі 
> будівля ФАПу;
- будівля сараю

вул. Молодіжна, 18 с. 
Половлі

2. Майновий комплекс Половлівського НВК «ЗОШ І-П ст. 
-ДНЗ»

будівля школи

вул. Л. Українки, 29 б 
с. Половлі

3. Дитячий садок 
- будівля дитячого садка

вул. Гагаріна, 19 а 
с. Половлі

№
п/п

Степангородська сільська рада Адреса

1. Майновий комплекс ФАПу с. Степангород
- будівля ФАПу;
- будівля сараю

вул. Шевченка, 38 с.
Степангород

2. Майновий комплекс Степангородського НВК «ЗОШ І-Ш 
ст. -  ДНЗ»

будівля школи

вул. Шевченка, 59 
с. Степангород



№
п/п

Хшноцька сільська радаНазіа об^єкта Адреса

1. Майновий комплекс ФАПу с, Хиночі 
- будівля ФАПу;
=■ будівлі сараю

вул. Центральна, 17 с, 
Хшочі

2. Будівля ФАПу С,РадижевФ вул. Центральна, 25 
с. Радижеве

3.. Майновий компліко Хиноцьшго НВК «ШШ  МИ ст, -
днз»

= будівля школи;
- будівлі котельні;
“ будівля хліва;
> будівлі дитячого садка;
= будівля для шести річок;
- будівлі хліва;
- будівлі вбиральні

вул, Центральна, 5 
с. Хшочі

4. Майновий комплекс Рідіжівської ЗОШ і ст. 
- будівля шкоди;
“ будівля хліва

вул. Центральна  ̂31 
с. Радижеве

СЕКРЕТАР РАДИ Ю. БЛШЦЖ


