
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Проект

РІШЕННЯ
2022 р. сесія 8 скликання

Про передачу кисневих концентраторів

Відповідно до 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», 
рішення 13 сесії обласної Ради 6 скликання від 18 грудня 2012 року № 432 «Про 
затвердження Положень щодо окремих питань комунальної власності», 
враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 31 березня 2021 року 
№ 333 «Питання фінансування у 2021 році закупівлі кисневих концентратів», 
наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 квітня 2021 року № 835 
«Про затвердж ення зміни до стандартів м едичної допомоги 
«К оронавірусна хвороба (СО У Ш  -  19)», розпорядження Голови Вінницької 
обласної державної адміністрації від 30 квітня 2021 року № 370 «Про внесення 
змін до обласного бюджету на 2021 рік», наказу Департаменту охорони здоров’я 
та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації від 25 жовтня 2021 
року № 2519 «Про розподіл кисневих концентраторів закуплених за кошти 
субвенції з державного бюджету для Вінницької області», протоколу обласної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
Вінницької обласної державної адміністрації від 13 жовтня 2021 року № 20, 
рішення 26 сесії Тростянецької селищної ради 8 скликання від 23 листопада 2021 
року № 342 «Про надання згоди та прийняття у комунальну власність 
Тростянецької селищної територіальної громади кисневих концентраторів», 
рішення 19 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 25 листопада 2021 
року № 142-19-8/1860 «Про надання згоди та прийняття до комунальної власності 
Погребищенської міської територіальної громади окремого індивідуально 
визначеного майна (кисневі концентратори) із комунальної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області», рішення 23 сесії 
Тульчинської міської ради 8 скликання від 09 грудня 2021 року № 1416 «Про 
надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності Тульчинської 
міської ради окремого індивідуально визначеного майна, із спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області», рішення 14 сесії 
Джулинської сільської ради 8 скликання від 28 жовтня 2021 року № 14/446 «Про 
надання згоди на безоплатне прийняття майна зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області у комунальну



власність Джулинської територіальної громади в особі Джулинської сільської 
ради», рішення 22 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 15 грудня 2021 
року № 606 «Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Іллінецької 
міської територіальної громади кисневих концентраторів», рішення 14 сесії 
Калинівської міської ради 8 скликання від 03 листопада 2021 року № 2491 «Про 
надання згоди на отримання кисневих концентраторів у комунальну власність», 
рішення 18 позачергової сесії Махнівської сільської ради 8 скликання від 29 
грудня 2021 року № 03-18-08 «Про надання згоди на безоплатне прийняття 
кисневих концентраторів зі спільної комунальної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Вінницької області у комунальну власність Махнівської 
сільської ради в особі Махнівського сільського голови», рішення 16 сесії 
Козятинської міської ради 8 скликання від 29 жовтня 2021 року № 668-VIII «Про 
надання згоди на прийняття в комунальну власність Козятинської міської 
територіальної громади кисневих концентраторів для закладів первинної 
медичної допомоги», рішення 21 сесії Турбівської селищної ради 8 скликання від 
24 грудня 2021 року № 8/21-1341 «Про надання згоди на прийняття майна», 
рішення 19 (позачергової) сесії Брацлавської селищної ради 8 скликання від 02 
листопада 2021 року № 821 «Про надання згоди на прийняття майна (кисневих 
концентраторів) у комунальну власність», рішення 22 сесії Оратівської селищної 
ради 8 скликання від 10 лютого 2022 року № 1073 «Про надання згоди на 
прийняття кисневих концентраторів у комунальну власність Оратівської 
селищної територіальної громади», рішення 15 сесії Теплицької селищної ради 8 
скликання від 26 листопада 2021 року № 615 «Про надання згоди на прийняття в 
комунальну власність Теплицької селищної територіальної громади кисневих 
концентраторів», рішення 09 сесії Гніванської міської ради 8 скликання від 15 
грудня 2021 року № 460 «Про внесення змін в рішення сесії Гніванської міської 
ради від 12.11.2021 р. № 412 «Про надання згоди на отримання кисневих 
концентраторів у власність територіальної громади», рішення 23 сесії 
Немирівської міської ради 8 скликання від 11 листопада 2021 року № 743 «Про 
надання згоди на прийняття кисневих концентраторів у комунальну власність 
територіальної громади в особі Немирівської міської ради», рішення 13 сесії 
Могилів-Подільської міської ради 8 скликання від 11 листопада 2021 № 409 «Про 
надання згоди на безоплатне прийняття кисневих концентраторів у комунальну 
власність Могилів-Подільської міської територіальної громади Могилів- 
Подільського району Вінницької області», враховуючи клопотання управління 
спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області і 
висновки постійних комісій обласної Ради з питань будівництва, комунального 
майна, транспорту та розвитку інфраструктури та з питань економіки, фінансів 
та бюджету, обласна Рада ВИ РІШ И ЛА :

1. Передати безоплатно зі спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Вінницької області кисневі концентратори (в кількості 208 штук, 
загальною вартістю 6 281600,00 грн) до власності відповідних територіальних 
громад:

1.1 кисневі концентратори AE-8-W виробництва SHENYANG AERTI



TECH CO. LTD, в кількості 16 штук, вартістю 483200,00 грн, до комунальної 
власності Тростянецької селищної територіальної громади (для комунального 
некомерційного підприємства «Тростянецький центр первинної медико- 
санітарної допомоги» Тростянецької селищної ради);

1.2 кисневі концентратори AE-8-W виробництва SHENYANG AERTI 
TECH CO. LTD в кількості 11 штук, вартістю 332200,00 грн, до комунальної 
власності Погребищенської міської територіальної громади (для комунального 
підприємства «Погребищенський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Погребищенської міської ради);

1.3 кисневі концентратори AE-8-W виробництва SHENYANG AERTI 
TECH CO. LTD, в кількості 25 штук, вартістю 755000,00 грн, до комунальної 
власності Тульчинської міської територіальної громади (для комунального 
некомерційного підприємства «Тульчинський центр первинної медико- 
санітарної допомоги» Тульчинської міської ради);

1.4 кисневі концентратори AE-8-W виробництва SHENYANG AERTI 
TECH CO. LTD, в кількості 7 штук, вартістю 211400,00 грн, до комунальної 
власності Джулинської сільської територіальної громади (для комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Джулинської сільської ради»);

1.5 кисневі концентратори AE-8-W виробництва SHENYANG AERTI 
TECH CO. LTD, в кількості 16 штук, вартістю 483200,00 грн, до комунальної 
власності Іллінецької міської територіальної громади (для комунального 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Іллінецької 
міської ради);

1.6 кисневі концентратори AE-8-W виробництва SHENYANG AERTI 
TECH CO. LTD, в кількості 24 штук, вартістю 724800,00 грн, до комунальної 
власності Калинівської міської територіальної громади (для комунального 
підприємства «Калинівський міський центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Калинівської міської ради);

1.7 кисневі концентратори AE-8-W виробництва SHENYANG AERTI 
TECH CO. LTD, в кількості 4 штук, вартістю 120800,00 грн, до комунальної 
власності Махнівської сільської територіальної громади (для комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Махнівської сільської ради);

1.8 кисневі концентратори AE-8-W виробництва SHENYANG AERTI 
TECH CO. LTD, в кількості 18 штук, вартістю 543600,00 грн, до комунальної 
власності Козятинської міської територіальної громади (для комунального 
підприємства «Козятинський міський центр первинної медико-санітарної 
допомоги Козятинської міської ради»);

1.9 кисневі концентратори AE-8-W, виробництва SHENYANG AERTI 
TECH CO. LTD, в кількості 10 штук, вартістю 302000,00 грн, до комунальної 
власності Турбівської селищної територіальної громади (для комунального 
некомерційного підприємства «Турбівський селищний центр первинної медико- 
санітарної допомоги Турбівської селищної ради Вінницького району Вінницької 
області»);



1.10 кисневі концентратори AE-8-W, виробництва SHENYANG AERTI 
TECH CO. LTD, в кількості 6 штук, вартістю 181200,00 грн, до комунальної 
власності Брацлавської селищної територіальної громади (для комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Брацлавської селищної ради);

1.11 кисневі концентратори AE-8-W, виробництва SHENYANG AERTI 
TECH CO. LTD, в кількості 12 штук, вартістю 362400,00 грн, до комунальної 
власності Оратівської селищної територіальної громади (для комунального 
некомерційного підприємства «Оратівський центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Оратівської селищної ради);

1.12 кисневі концентратори AE-8-W, виробництва SHENYANG AERTI 
TECH CO. LTD, в кількості 15 штук, вартістю 453000,00 грн, до комунальної 
власності Теплицької селищної територіальної громади (для комунального 
некомерційного підприємства Теплицької селищної ради «Теплицький центр 
первинної медичної допомоги»);

1.13 кисневі концентратори AE-8-W, виробництва SHENYANG AERTI 
TECH CO. LTD, в кількості 10 штук, вартістю 302000,00 грн, до комунальної 
власності Гніванської міської територіальної громади (для комунального 
некомерційного підприємства «Гніванський центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Гніванської міської ради);

1.14 кисневі концентратори AE-8-W, виробництва SHENYANG AERTI 
TECH CO. LTD, в кількості 18 штук, вартістю 543600,00 грн, до комунальної 
власності Немирівської міської територіальної громади (для комунального 
підприємства «Немирівський міський центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Немирівської міської ради).

1.15 кисневі концентратори AE-8-W, виробництва SHENYANG AERTI 
TECH CO. LTD, в кількості 16 штук, вартістю 483200,00 грн, до комунальної 
власності Могилів-Подільської міської територіальної громади (для 
комунального некомерційного підприємства «Могилів-Подільський міський 
Центр первинної медико-санітарної допомоги» Могилів-Подільської міської 
ради).

2. Департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької обласної 
державної адміністрації (Задорожна О.І.) та Тростянецькій селищній раді 
(Червонецька JLI.), Погребищенській міській раді (Волинський С.О.), 
Тульчинській міській раді (Весняний В.М.), Джулинській сільській раді (Швець 
П.В.), Іллінецькій міській раді (Ящук В.М.), Калинівській міській раді (Поліщук 
В.К.), Махнівській сільській раді (Кузьмінський П.В.), Козятинській міській раді 
(Срмолаєва Т.М.), Турбівській селищній раді (Соць І.В.), Брацлавській селищній 
раді (Кобринчук М.М.), Оратівській селищній раді (Лошак Г.В.), Теплицькій 
селищній раді (Трамбовецький Р.І.), Гніванській міській раді (Кулешов В.В.), 
Немирівській міській раді (Качур В.М.), Могилів-Подільській міській раді 
(Глухманюк Г.Г.) здійснити передачу-приймання майна, зазначеного в пункті 1 
цього рішення з оформленням необхідних документів та надати акти передачі-



приймання управлінню спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області в місячний термін.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та 
розвитку інфраструктури (Ковальов А.Є.) та з питань економіки, фінансів та 
бюджету (Якубович Г.А.)

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ


