
У К РА ЇН А  
ВІН Н И Ц ЬК А  ОБЛАСГЇА РАДА

Проект

Р ІШ Е Н Н Я

2022 р.  сесія 8 скликання

П ро передачу м а й а а  зі сп ільної власності тер и тор іал ьн и х  громад сіл, 
селпіц, міст В ініїиц >кої області у держ авну  власн ість  для  задоволення 

потреб держ ави  в умовах правового реж им у воєнного стану

Відповідно до статті 43, частин 4,5 стаггі 60, Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про передачу, 
примусове відчуження або вилучення майна в замовах правового режиму 
воєнного чи надзвичайного стану», Закону України «Про правовий режим 
воєнного стану», ЦивІJiьнoгo кодексу України, рішення 20 сесії обласної Ради 
З скликання від 27 берез?ія 2001 року № 360 «Про нову редакцію рішення 5 
сесії обласної Ради З скликання від 29 квітня 1999 року «Про об’єкти 
комунальної власнос'і» , враховуючи лист Квартирно-експлуатаційного 
відділу м. Вінниці, клопотання управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області і висновок постійної комісії 
обласної Ради з питань комунального майна, транспорту та розвитку 
іифраструк'гури, обласна Рада В И Р ІШ И Л А :

1. Передати безоплатно зі спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Вінгицької області у державну власність Міністерства 
оборони України цілісний (єдиний) майновий комплекс комунального 
некомерційного підприємства «Вінницький обласний клінічний госпіталь 
ветеранів війни Вінницької обласної Ради» (код ЄДРПОУ 05484439, 
місцезнаходження Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Пирогова, 
будинок 109 а) у тo^[y числі нерухоме і рухоме майно, інші необоротні 
матеріальні активи, а також земельні ділянки (площею 0,2292 та, кадастровий 
номер 0510136600:02:384:0003; площею 2,1526 га, кадастровий номер 
0510100000:02:084:003::).

2. Припинити право оперативного управління на майно та право 
постійного користування на земельні ділянки комунального некомерційного 
підприємства «Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни 
Вінницької обласної Ради», розташованих за адресою: Вінницька область, 
місто Вінниця, вулиця Пирогова, будинок 109 а, а саме:

- площею 0,2292 га, кадастровий номер 0510136600:02:084:0003, 
реєстраційний номер об ’єкта нерухомого майна 340639305101;



- площею 2,1526 га, кадастровий номер 0510100000:02:084:0035, 
реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 338819405101.

3. Вінницькій обласній Раді та Міністерству оборони України в особі 
Квартирно~ексшгуатаі.,ійного відділу м. Вінниці здійснити приймання- 
передачу майна, зазначеного в пункті 1 цього рішення з оформленням 
необхідних документі;} відповідно до чинного законодавства.

4. Комунальному некомерційному підприємству «Вінницький 
обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Вінницької обласної Ради» 
(Бабійчук В. В.) оформити, в установленому законом порядку, припинення 
права оперативного управління на нерухоме майно та права постійного 
користування на земельні ділянки, зазначені в пункті 1 цього рішення.

5. Вилучити з розділу «Установи медицини» такий пункт: «10. 
Комунальне некомерпійне підприємство «Вінницький обласний клінічний 
госпіталь ветеранів війни Вінницької обласної Ради».

6. Затвердити акти про примусове відчуження майна (згідно з 
додатком).

7. Контроль :іа виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію обласної Ради :і питань будівництва, комунального майна, транспорту 
та розвитку інфраструктури (Ковальов А.Є.).

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ


