
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 936

21 лютого 2020 р. ^  сесія 7 скликання

Про передачу -  приймання майна

Відповідно до пункту 20 частини 1 статі 43 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 З 
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 наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 9 квітня 2019 року № 95 „Про 
внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 10 жовтня 2018 року № 267”, 
рішення 15 сесії Могилів-Подільської міської ради 7 скликання від 11 липня 
2017 року № 473 “Про надання згоди на прийняття об’єкту нерухомого майна зі 
спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селищ міст 
Вінницької області у комунальну власність територіальної громади міста 
Могилева-Подільського”, рішення 29 сесії Бохоницької сільської ради 7 
скликання від 4 травня 2018 року № 22 “Про надання згоди на передачу у 
власність сільської ради приміщення гуртожитку ВОСТМО “Фтизіатрія”, 
рішення 27 сесії Бершадської районної ради 7 скликання від 9 квітня 2019 року 
„Про надання згоди на прийняття автомобіля”, рішення 28 сесії Козятинської 
районної ради 7 скликання від 29 березня 2019 року № 18-28-07 „Про надання 
згоди на прийняття автомобіля зі спільної комунальної власності 
територіальних громад області до спільної комунальної власності 
територіальних громад Козятинського району”, рішення 26 сесії 
Крижопільської районйої ради 7 скликання від 27 лютого 2019 року № 729 
„Про надання згоди на прийняття автомобіля зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області до спільної 
власності територіальних громад сіл, селища Крижопільського району”, 
рішення 32 сесії Погребищенської районної ради 7 скликання від 21 березня 
2019 року № 12-32-7/808 „Про надання згоди на прийняття до спільної 
власності територіальних громад сіл та міста Погребищенського району 
окремого індивідуально визначеного майна (спеціалізованого легкового 
автомобіля СКС ІШ8_ПС -  2018) із комунальної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Вінницької області”, рішення 31 сесії Тростянецької 
районної ради 7 скликання від 21 березня 2019 року № 553 „Про надання згоди



на прийняття майна у спільну власність територіальних громад сіл, селища 
Тростянецькго району”, рішення 23 сесії Чечельницької районної ради 7 
скликання від 27 лютого 2019 року № 513 „Про надання згоди на прийняття 
автомобіля зі спільної власності територіальних громад Вінницької області до 
спільної власності територіальних громад Чечельницького району”, рішення 33 
сесії Ямпільської районної ради 7 скликання від 14 березня 2019 року № 368 
„Про надання згоди на прийняття автомобіля”, рішення 44 сесії Іллінецької 
міської ради 8 скликання від 15 березня 2019 року № 899 „Про надання згоди 
на прийняття спціалізованого легкового автомобіля в комунальну власність 
Іллінецької міської об’єднаної територіальної громади”, рішення 38 
позачергової сесії від 22 лютого 2019 року № 426 „Про надання згоди на 
прийняття автомобіля зі спільної власності територіальної громади області до 
Студенянської сільської об’єднаної територіальної громади села Студена 
Піщанського району”, рішення 35 сесії сільської ради від 28 лютого 2019 року 
№ 533 „Про надання згоди на прийняття автомобіля у комунальну власність 
Жданівської об’єднаної територіальної громади Хмільницького району”, 
рішення 28 сесії Літинської районної ради 7 скликання від 29 травня 2019 року 
№ 564 „Про надання згоди на безоплатне прийняття автомобіля зі спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області до 
спільної власності територіальних громад сіл, селища Літинського району”, 
рішення 34 сесії Могилів-Подільської районної ради 7 скликання від 23 травня
2019 року № 606 „Про надання згоди на прийняття автомобілів зі спільної 
власності територіальної громади області до спільної власності територіальних 
громад сіл, селища Могилів-Подільського району”, рішення 28 сесії 
Козятинської районної ради 7 скликання від 29 березня 2019 року № 21-28-07 
“Про передачу майна музею М.С. Грушевського с. Сестринівка Козятинського 
району до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області”, рішення 33 сесії Ямпільської районної ради 7 скликання 
від 14 березня 2019 року № 3 66 “Про передачу частини приміщення у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області”, звернення 
Мурованокуриловецької районної ради, рішення 25 сесії Тиврівської районної 
ради 7 скликання від 23 жовтня 2018 року № 526 “Про надання згоди на 
прийняття у спільну власність територіальних громад сіл, селищ Тиврівського 
району автомобіля”, звернення Національної академії педагогічних наук 
України від 12 червня 2019 року № 2-6/189, рішення 28 сесії Бабчинецької 
сільської ради 8 скликання від 22 лютого 2019 року „Про надання згоди на 
прийняття автомобіля зі спільної власності територіальної громади області до 
Бабчинецької сільської об’єднаної територіальної громади села Бабчинці 
Чернівецького району Вінницької області”, рішення 29 сесії 
Мурованокуриловецької районної ради 7 скликання від 21 червня 2019 року № 
400 “Про надання згоди Вінницькій обласній Раді на прийняття комунального 
майна із спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області у спільну комунальну власність територіальних громад сіл 
та селищ Мурованокуриловецького району”, рішення 38 сесії Гніванської 
міської ради 7 скликання від 25 червня 2019 року № 958 “Про надання згоди 
на прийняття у власність Гніванської ОТГ флюорографічної плівки”, рішення 
29 сесії Козятинської районної ради 7 скликання від 14 червня 2019 року №07-
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29-07 “Про надання згоди на прийняття майна зі спільної комунальної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області до 
спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища 
Козятинського району”, рішення 36 сесії Томашпільської районної ради 7 
скликання від 20 червня 2019 року № 957 “Про надання згоди на прийняття 
комунального майна до спільної власності територіальних громад 
Томашпільського району із спільної власності територіальних громад 
Вінницької області”, рішення 38 сесії Чернівецької районної ради 7 скликання 
від 05 липня 2019 року № 631 “Про надання згоди на прийняття у спільну 
комунальну власність територіальних громад сіл, селища району, управління 
яким здійснює Чернівецька районна рада, окремого індивідуально визначеного 
майна”, рішення 43 сесії Вінницької міської ради від ЗО серпня 2019 року № 
1932 «Про узгодження пропозицій органів, уповноважених управляти 
державним майном та майном інших форм власності щодо безоплатної його 
передачі у комунальну власність Вінницької міської об’єднаної територіальної 
громади», враховуючи рішення 36 сесії 7 скликання Ямпільської районної ради 
від 10 вересня 2019 року № 393 «Про передачу катера у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області», згідно з 
договорами №№ 2,3,4,5,6,7 від 24 січня 2012 року, №№ 20,21,23,24,25 від 01 
березня 2012 року та №22/1 від 03 липня 2012 року, враховуючи клопотання 
обласної державної адміністрації, управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області і висновки постійної комісії обласної 
Ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації, обласна 
Рада ВИРІШИЛА:

1. Передати безоплатно нерухоме майно, загальною площею 460,1 кв. м, 
що знаходиться в оперативному управлінні філії комунального некомерційного 
підприємства „Територіальне медичне об’єднання „Вінницький обласний центр 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної 
Ради” „Могилів-Подільська станція екстреної медичної допомоги” за адресою: 
вул. Полтавська, будинок 89/2, м. Могилів-Подільський Вінницької області та є 
спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області 
до комунальної власності територіальної громади міста Могилева- 
Подільського:

- нежитлові приміщення (літ. “А”), загальною площею 301,6 кв. м, 
інвентарний № 101311036, первісною вартістю 108634,00 грн, залишковою 
вартістю 0,00 грн;

- надвірні будівлі (літ. “В”), загальною площею 158,5 кв. м, інвентарний 
№ 101311034, первісною вартістю 95640,00 грн, залишковою вартістю 0,00 грн.

2. Передати безоплатно будівлю гуртожитку літ. „Г” загальною площею 
881,7 м кв., 1976 року побудови, розташовану за адресою: село Бохоники, 
Вінницький район, Вінницька область, комплекс будівель та споруд, буд. 1, 
інвентарний номер № 10130004, первісною вартістю 481,139 тис. грн, 
залишковою вартістю 156,096 тис. грн, що знаходиться в оперативному 
управлінні комунального некомерційного підприємства „Вінницьке обласне 
спеціалізоване територіальне медичне об’єднання „Фтизіатрія” Вінницької 
обласної Ради” та є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст
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Вінницької області до комунальної власності територіальної громади села 
Бохоники Вінницького району.

3. Вилучити з господарського відання комунального підприємства 
“Вінницяоблтеплоенерго” прибудову до центрально-теплового пункту 
(літера “Б”), розташовану за адресою: вул. Хмельницьке шосе, 53, м. Вінниця, 
загальною площею 142,2 кв. м, 1997 року побудови, первісною вартістю 
71037,33, залишковою вартістю 16771,05 грн, що є спільною власністю 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області та передати її 
комунальному підприємству “Вінницький обласний молодіжний центр праці”, 
закріпивши на праві господарського відання.

4. Передати в оперативне управління Вінницькому медичному коледжу ім. 
акад. Д. К. Заболотного нерухоме майно:

- будівлю учбового корпусу з підвалом (літера “А”), 99/100 часток, 
загальною площею 9875,5 кв.м, що розташована за адресою: вул. Пирогова, 57, 
м. Вінниця;

- будівлю гуртожитку (літера “А”), 39/50 часток, загальною площею 6867,2 
кв. м, що розташована за адресою: вул. Пирогова, 57-а, м. Вінниця.

4.1 Вінницькому медичному коледжу ім. акад. Д.К. Заболотного 
(Андрієвський І.Ю.) оформити в установленому законом порядку право 
оперативного управління нерухомим майном, зазначеним в пункті 4 та надати 
управлінню спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької 
області Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в 
місячний термін.

5. Вилучити з оперативного управління комунального некомерційного 
підприємства „Вінницький обласний центр технічного та фінансового нагляду 
за діяльністю закладів охорони здоров’я Вінницької обласної Ради” автомобіль 
DACIA LOGAN, державний реєстраційний № АВ 8253 АХ, 2008 року випуску, 
шасі № UU1LSD4GH39405025, первісною вартістю 52419,0 грн, залишковою 
вартістю 0 грн., що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, 
міст Вінницької області та передати його комунальному некомерційному 
підприємству „Северинівська лікарня відновного лікування Вінницької 
обласної Ради”.

6. Передати безоплатно Вінницькій обласній асоціації органів місцевого 
самоврядування Вінницької області майно, що закріплене за Вінницькою 
обласною Радою, згідно з додатком 1.

7. Надати згоду на безоплатну передачу до сфери управління комунальної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області 
збудованих об’єктів, що належить до спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Вінницької області з балансу Департаменту будівництва, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації, згідно з додатком 2.

7.1 Управлінню спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області прийняти на баланс для бухгалтерського обліку збудовані
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8. Передати безоплатно нерухоме майно, загальною площею 172,0 кв.м, що
знаходиться в оперативному управлінні філії комунального некомерційного
підприємства “Територіальне медичне об’єднання “Вінницький обласний 
центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької 
обласної Р ади ” “Бершадська станція екстреної медичної допомоги” за 
адресою: вул. Котовського, будинок 20, с. Ободівка Тростянецького району 
Вінницької області та є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, 
міст Вінницької області до спільної власності територіальних громад 
Тростянецького району:

- частину приміщення будівлі лікувального корпусу філії “Ободівська 
номерна лікарня” Тростянецької центральної районної лікарні, загальною 
площею 108,0 кв. м, інвентарний № 101310004, 1952 року побудови, 
балансовою вартістю 46300,00 грн,

- гараж, загальною площею 64,0 кв. м, інвентарний № 101310003, 1915 
року побудови, балансовою вартістю 2476,00 грн.

9. Вилучити з оперативного управління Вінницької ніколи вищої 
спортивної майстерності транспортні засоби, що є спільною власністю 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області та передати їх 
обласному комунальному закладу „Тульчинська дитячо-юнацька спортивна 
школа для дітей-сиріт”, закріпивши на праві оперативного управління:

- автомобіль MERCEDES BENZ 313 CDI, державний реєстраційний
№ АВ3793АЕ, 2000 року випуску, шасі WDB9036631R149839, первісною 
вартістю 67559,00 грн, ліквідаційною вартістю 6000,00 грн;

- автомобіль ВАЗ 21093, державний реєстраційний № АВ8779ВК, 2001 
року випуску, шасі WDB9036631R149839, первісною вартістю 22588,00 грн, 
ліквідаційною вартістю 4000,00 грн.

10. Вилучити з оперативного управління Вінницької школи вищої 
спортивної майстерності автомобіль MERCEDES-BENZ Vito 110 CDI, 
державний реєстраційний № АВ1595АЕ, 2001 року випуску, шасі 
VSA63809413402669, первісною вартістю 86605,00 грн, ліквідаційною вартістю 
8000,00 грн, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області та передати його комунальному закладу “Вінницька обласна 
дитячо-юнацька спортивна школа з футболу Блохіна та Бєланова”, закріпивши 
на праві оперативного управління.

11. Передати безоплатно транспортні засоби, що знаходяться в 
оперативному управлінні комунального некомерційного підприємства 
„Авторемонтна база закладів охорони здоров’я Вінницької обласн о їР ади ” та 
є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької 
області до власності відповідних територіальних громад:

- автомобіль спеціалізований легковий -  СКС RDS_JIC -  2018 року 
випуску, реєстраційний номер АВ3123ЕВ, кузов № Y69SKS0S2J0C18673
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УР1НЛ340261988143, балансовою вартістю 534560,0 грн до спільної власності
територіальних громад сіл, селищ та міста Бершадського району (для 
Красносільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини 
комунального некомерційного підприємства „Бершадський центр первинної 
медико-санітарної допомоги”);

- автомобіль спеціалізований легковий -  СКС Ш38_ПС -  2018 року 
випуску, реєстраційний номер АВ3124ЕВ, кузов № У698К8082Д)С18677 
УР1НГО40561988170, балансовою вартістю 534560,0 грн до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ Козятинського району (для Білопільської 
амбулаторії загальної практики сімейної медицини Комунального підприємства 
„Козятинський районний медичний центр первинної медико-санітарної 
допомоги Козятинської районної ради”);

- автомобіль спеціалізований легковий -  СКС ЇШ8_ПС -  2018 року 
випуску, реєстраційний номер АВ3125ЕВ, кузов № У698К8082ЮС18676 
УР1НЛ340361988183, балансовою вартістю 534560,0 грн до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ Крижопільського району (для Городківської 
амбулаторії загальної практики сімейної медицини Крижопільського центру 
первинної медико-санітарної допомоги);

- автомобіль спеціалізований легковий -  СКС ІШ8_ПС -  2018 року 
випуску, реєстраційний номер АВ3129ЕВ, кузов № У698К8082ЮС18675 
УР1Ш Б40261988174, балансовою вартістю 534560,0 грн до спільної власності 
територіальних громад сіл та міста Погребищенського району (для 
Ново фастівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини 
Комунального підприємства „Погребищенський центр первинної медико- 
санітарної допомоги” Погребищенської районної ради);

- автомобіль спеціалізований легковий -  СКС ІШ8_ПС -  2018 року 
випуску, реєстраційний номер АВ3126ЕВ, кузов № У698К8082Л)С 18678 
УР1НЛ)40562048414, балансовою вартістю 534560,0 грн до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ Літинського району (для Багринівської 
амбулаторії загальної практики сімейної медицини Комунального 
некомерційного підприємства „Літинський районний центр первинної медико- 
санітарної допомоги”);

- автомобіль спеціалізований легковий -  СКС ІІЕ>8_ПС -  2018 року 
випуску, реєстраційний номер АВ3127ЕВ, кузов № У698К8082ЮС18674 
УР1НЛ)40261988160, балансовою вартістю 534560,0 грн до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ Могилів-Подільського району (для 
Озаринецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини Комунального 
некомерційного підприємства „Могилів-Подільський районний медичний центр 
первинної медико-санітарної допомоги”);

- автомобіль спеціалізований легковий -  СКС ШІ)8_ПС -  2018 року 
випуску, реєстраційний номер АВ3128ЕВ, кузов № У698К8082Д)С18672 
УР1НГО40561988167, балансовою вартістю 534560,0 грн до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ Могилів-Подільського району (для 
Бронницької амбулаторії загальної практики сімейної медицини Комунального 
некомерційного підприємства „Могилів-Подільський районний медичний центр 
первинної медико-санітарної допомоги”).

11.1 Комунальному некомерційному підприємству „Авторемонтна база
б



закладів охорони здоров’я Вінницької обласної Ради” (Вічковський В.В.) та 
Бершадській районній раді (Бурлака М.Г.), Козятинській районній раді 
(Слободянюк В.М.), Крижопільській районній раді (Тамбовцев П.С.), 
Погребищенській районній раді (Волинський С.О.), Літинській районній раді 
(Мельник В.Б.), Могилів-Подільській районній раді (Сірант В.В.) здійснити 
передачу-приймання майна, зазначеного в пункті 11 цього рішення з 
оформленням необхідних документів та надати акти передачі-приймання 
управлінню спільної комунальної власності територіальної громади області в 
місячний термін.

12. Передати безоплатно транспортні засоби, що знаходяться в 
оперативному управлінні комунального некомерційного підприємства 
„Територіальне медичне об’єднання „Вінницький обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної Ради” та є 
спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області 
до власності відповідних територіальних громад:

- автомобіль спеціалізований легковий -  СКС ІШ8_ПС -  2018 року 
випуску, реєстраційний номер АВ9001ЕА, кузов № У698К8082Л)С18683 
УБ1ШГ)40461988161, балансовою вартістю 534560,0 грн до спільної власності 
територіальних громад сіл, селища Тростянецького району (для Капустянської 
амбулаторії загальної практики сімейної медицини комунального 
некомерційного підприємства „Тростянецький районний центр первинної 
медико-санітарної допомоги”);

- автомобіль спеціалізований легковий -  СКС ІШ8_ПС -  2018 року 
випуску, реєстраційний номер АВ9002ЕА, кузов № У698К8082Д)С18684 
УБ1ІШ>Ю461988189, балансовою вартістю 534560,0 грн до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ Чечельницького району (для Вербської 
амбулаторії загальної практики сімейної медицини Комунального 
некомерційного підприємства „Чечельницький центр первинної медико- 
санітарної допомоги” Чечельницької районної ради);

- автомобіль спеціалізований легковий -  СКС ІШ8_ПС -  2018 року 
випуску, реєстраційний номер АВ9003ЕА, кузов № У698К8082ЮС18679 
УР1ШБ40061988156, балансовою вартістю 534560,0 грн до спільної власності 
територіальних громад сіл, міста Ямпільського району (для Гальжбіївської 
амбулаторії загальної практики сімейної медицини Комунального підприємства 
„Ямпільський районний медичний центр первинної медико-санітарної 
допомоги” Ямпільської районної ради);

- автомобіль спеціалізований легковий -  СКС ІФ 8_ПС -  2018 року 
випуску, реєстраційний номер АВ9004ЕА, кузов № У698К8082Д)С18680 
УР1НГО40161988179, балансовою вартістю 534560,0 грн до комунальної 
власності Іллінецької міської об’єднаної територіальної громади (для 
Борисівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Комунального 
підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги” Іллінецької 
міської ради);

- автомобіль спеціалізований легковий -  СКС ІШ8_ПС -  2018 року 
випуску, реєстраційний номер АВ9006ЕА, кузов № У698К8082Л)С 18681 
УР1ШГ>40261988188, балансовою вартістю 534560,0 грн до комунальної



власності Студенянської сільської об’єднаної територіальної громади села 
Студена Піщанського району (для Студенянської амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини Студенянського центру первинної медико- 
санітарної допомоги);

- автомобіль спеціалізований легковий -  СКС RDS_nC -  2018 року 
випуску, реєстраційний номер АВ9007ЕА, кузов № Y69SKS0S2J0C18682 
VF1HJD403641988166, балансовою вартістю 534560,0 грн до комунальної 
власності Жданівської об’єднаної територіальної громади Хмільницького 
району (для Жданівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини).

12.1 Комунальному некомерційному підприємству „Територіальне медичне 
об’єднання „Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф Вінницької обласної Ради” (Пірникоза A.B.) та 
Тростянецькій районній раді (Скапровська Л.В.), Чечельницькій районній раді 
(П’яніщук С.В.), Ямпільській районній раді (Гаджук С.І.), Іллінецькій міській 
раді (Ящук В.M.), Студенянській сільській раді Піщанського району 
(Кирнасівський О.П.), Жданівській сільській раді Хмільницького району 
(Ядвіжина С.З.) здійснити передачу-приймання майна, зазначеного в пункті 12 
цього рішення з оформленням необхідних документів та надати акти передачі- 
приймання управлінню спільної комунальної власності територіальної громади 
області в місячний термін.

13. Надати згоду на прийняття частини підвального приміщення (літ.А) 
(кімнати № 1-2,08 кв.м, № II-1,89 кв.м, №111-22,65 кв.м, № IV-5.03 кв.м, 
№ V-3,22 кв.м, № VI-31,19 кв.м) загальною площею 66,06 кв.м, балансовою 
вартістю 17647,93 грн, розташованого за адресою: вул. Жовтнева, 87, смт 
Муровані Курилівці Вінницької області зі спільної власності територіальних 
громад сіл та селищ Мурованокуриловецького району до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

13.1 Прийняте майно закріпити на праві оперативного управління за 
філією комунального некомерційного підприємства „Територіальне медичне 
об’єднання “Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф Вінницької обласної Ради”.

14. Прийняти безоплатно земельну ділянку площею 0,1471 га (кадастровий 
номер 0521487000:01:002:0167), та майно музею-садиби 
М.С. Грушевського згідно з додатком 3, що розташовані за адресою: 
вул. Грушевського, буд. 34, с. Сестринівка, Козятинський район, Вінницька 
область, та є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ 
Козятинського району, до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Вінницької області.

14.1 Закріпити прийняте майно на праві оперативного управління, а 
земельну ділянку на праві користування за Вінницьким обласним краєзнавчим 
музеєм.

15. Надати згоду на прийняття частини приміщення, загальною площею 
19,3 кв.м, розташованого за адресою: вул. Пирогова, будинок 1, м. Ямпіль 
Вінницької області зі спільної власності територіальних громад сіл, міста



Ямпільського району до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Вінницької області.

Прийняте майно закріпити на праві оперативного управління за 
комунальним некомерційним підприємством „Територіальне медичне 
об’єднання “Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф Вінницької обласної Ради”.

16. Надати згоду на прийняття частини приміщення І поверху (літ. “А”) 
(кімнати № 18-9,0 кв. м, №19-4,12 кв.м, № 20-13,27 кв.м) загальною площею 
26,39 кв.м, первісною вартістю 7180,0 тис. грн, залишковою вартістю -  1711,17 
тис. грн, розташованого за адресою: вул. Жовтнева, 87, смт Муровані Курилівці 
Вінницької області зі спільної власності територіальних громад сіл та селищ 
Мурованокуриловецького району до спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Вінницької області.

Прийняте майно закріпити на праві оперативного управління за 
комунальним некомерційним підприємством „Територіальне медичне 
об’єднання “Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф Вінницької обласної Ради”.

17. Передати безоплатно автомобіль Москвич ИЖ-2715, 1989 року 
випуску, державний номер AB 8223 АА, номер кузова ХТК271500К0378576, 
що знаходиться в господарському віданні комунального підприємства 
“Вінницький виробничо-технічний центр стандартизації і метрології, якості 
продукції АГЖ “Облагростандарт” та є спільною власністю територіальних 
громад сіл, селищ, міст Вінницької області, до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ Тиврівського району.

18. Вилучити з оперативного управління комунальної організації 
“Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву” автомобіль марки 
HYUNDAI SONATA 2.4 І, колір - бежевий, рік випуску 2007, номер шасі 
(кузова, рами) Y6LEU41CP8L001803 KMHEU41CP8A438719, первісна вартість 
202 845, 00 грн без ПДВ, залишкова вартість 12 008,30 грн без ПДВ, що є 
спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області 
та передати його в користування комунальному підприємству 
“Вінницяоблводоканал”, закріпивши на праві господарського відання.

19. Надати згоду на безоплатну передачу друкованої продукції 
Національної академії педагогічних наук України, виданої за державні кошти, 
установам, організаціям та закладам, що є спільною власністю територіальних 
громад сіл, селищ, міст Вінницької області, згідно з додатком 4.

19.1 Національній академії педагогічних наук України (Топузов О.М.) та 
комунальному вищому навчальному закладу „Вінницька академія неперервної 
освіти” (Дровозюк С.І.), Вінницькій обласній станції юних натуралістів 
(Драгомирецька O.A.), Барському гуманітарно-педагогічному коледжу імені 
Михайла Грушевського (Савчук П.Н.), Вінницькій обласній універсальній 
науковій бібліотеці ім. К.А. Тімірязєва (Сеник Л.Б.) здійснити передачу- 
приймання майна, зазначеного в пункті 19 цього рішення з оформленням



необхідних документів та надати акти передачі-приймання управлінню спільної 
комунальної власності територіальної громади області в місячний термін.

20. Передати безоплатно автомобіль спеціалізований легковий -  СКС 
М)8_ПС -  2018 року випуску державний номерний знак АВ9005 ЕА, кузов № 
У698К8082Л)С18685 УР1ШБ40561988153, балансовою вартістю 534560,0 грн, 
що знаходиться в оперативному управлінні комунального некомерційного 
підприємства „Територіальне медичне об’єднання “Вінницький обласний центр 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної 
Ради” та є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області до Бабчинецької сільської об’єднаної територіальної 
громади села Бабчинці Чернівецького району (для Бабчинецької амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини).

21. Вилучити з господарського відання комунального підприємства 
„Вінницяоблтеплоенерго” майно, що є спільною власністю територіальних 
громад сіл, селищ, міст Вінницької області та передати його комунальному 
некомерційному підприємству „Вінницький обласний клінічний 
високоспеціалізований ендокринологічний центр Вінницької обласної Ради”, 
закріпивши на праві оперативного управління:

- трансформаторну підстанцію КТПУ-1К-250/10/04 (ТП № 864), 
інвентарний номер 000070563, 2014 року введення в експлуатацію, первісною 
вартістю 160850,41 грн, залишковою вартістю 18765,89 грн;

- апарат пароутворюючий електричний, інвентарний номер 000070564, 2014 
року введення в експлуатацію, первісною вартістю 160697,77 грн, залишковою 
вартістю 18747,87 грн;

- апарат пароутворюючий електричний, інвентарний номер 000070565, 2014 
року введення в експлуатацію, первісною вартістю 160697,77 грн, залишковою 
вартістю 18747,87 грн;

- установку водопідготовчу, інвентарний номер 000070566, 2014 року 
введення в експлуатацію, первісною вартістю 57228,03 грн, залишковою 
вартістю 6676,63 грн.

22. Передати безоплатно плівку флюорографічну, яка перебуває в 
оперативному управлінні комунального некомерційного підприємства 
„Вінницьке обласне спеціалізоване територіальне медичне об’єднання 
“Фтизіатрія” Вінницької обласної Ради” та є спільною власністю 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області:

- в кількості 5 рулонів, балансовою вартістю 6603,75 грн, до спільної 
власності територіальних громад сіл та селищ Мурованокуриловецького 
району;

- в кількості 10 рулонів, балансовою вартістю 13207,50 грн, у комунальну 
власність Гніванської об’єднаної територіальної громади;

- в кількості 13 рулонів, балансовою вартістю 17169,65 грн, до спільної 
власності територіальних громад сіл, селища Козятинського району;
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- флюорографічну в кількості 10 рулонів, балансовою вартістю 13207,50 
грн, до спільної власності територіальних громад сіл, селища Томашпільського 
району;

- в кількості 4 рулонів, балансовою вартістю 5283,00 грн, до спільної 
власності територіальних громад сіл, селища Чернівецького району.

22.1 Комунальному некомерційному підприємству „Вінницьке обласне 
спеціалізоване територіальне медичне об’єднання “Фтизіатрія” Вінницької 
обласної Ради” (Служивий О.П.) та Мурованокуриловецькій районній раді 
(Кушнір С.М.), Гніванській об’єднаній територіальній громаді (Кулешов В.В.), 
Козятинській районній раді (Слободянюк В.М.), Томашпільській районній раді 
(Коритчук Д.І.), Чернівецькій районній раді (Мельничук В.М.) здійснити 
передачу-приймання майна, зазначеного в пункті 22 цього рішення з 
оформленням необхідних документів та надати акти передачі-приймання 
управлінню спільної комунальної власності територіальної громади області в 
місячний термін.

23. Вилучити з оперативного управління управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області приміщення: №№ 1, 2, З, 
4, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ЗО, 31, 33, */2 приміщень №№ 5, 32 на 1 
поверсі; №№ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, */2 приміщення 
№ 22 на 2 поверсі; №№ 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16А, 25, х/2  приміщень 
№№ 16, 24 та частина приміщень №№ 7 (14,87 м2), 26 (8,96 м2) на 3 поверсі 
(нумерація за інвентарною справою) загальною площею 1727,6 м2, які 
розташовані в адмінбудинку за адресою: вул. Театральна, буд.15, м. Вінниця, 
первісною вартістю - 250838 грн, залишковою вартістю станом на 01 лютого
2020 року - 169953 грн, що є спільною власністю територіальних громад 
області, та передати їх Вінницькому обласному українському академічному 
музично-драматичному театру ім. М.К. Садовського, закріпивши на праві 
оперативного управління.

24. Передати безоплатно зі спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Вінницької області у комунальну власність Вінницької міської 
об’єднаної територіальної громади трикімнатну квартиру, розташовану за 
адресою: вул. Монастирська, буд. 47, кв. 1, м. Вінниця, загальною площею 56,0 
м2, житловою площею 34,4 кв.м, первісною вартістю 12482,76 грн, залишковою 
вартістю станом на 01 лютого 2020 року 1198,0 грн, що перебуває на балансі 
управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької 
області.

25. Вилучити з оперативного управління комунального некомерційного 
підприємства „Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної 
Ради” частину приміщення господарського корпусу (літ.Б), а саме: приміщення 
№ 5 котельні, площею 212,5 кв.м, 1980 року побудови, інвентарний 
№ 101310002, первісною вартістю 173499,86 грн, залишковою вартістю 0,00 
грн, та приміщення додаткової добудови до котельні №№ 1-4 (№ 1-кімната 
контрольно вимірювальних приладів, площею 5,9 кв.м, № 2-підсобне 
приміщення, площею 11,3 кв.м, № 3-коридор, площею 7,3 кв.м,
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№ 4-вентиляційна, площею 37,5 кв.м), 2006 року побудови, інвентарний 
№ 101310015, первісною вартістю 71553,00 грн, залишковою вартістю 0,00 грн, 
розташованих за адресою: вул. Хмельницьке шосе, 108, м. Вінниця, що є 
спільною власністю територіальних сіл, селищ, міст Вінницької області та 
передати їх комунальному підприємству “Вінницяоблтеплоенерго”, закріпивши 
на праві господарського віддання.

25.1 Надати дозвіл комунальному некомерційному підприємству 
„Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради” на 
розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
частини земельної ділянки (кадастровий номер 0510100000:02:036:0066) 
площею 0,02 га, що розташована за адресою: вул. Хмельницьке шосе, 108, м. 
Вінниця, з метою подальшого укладення договору сервітуту із комунальним 
підприємством “Вінницяоблтеплоенерго” (для обслуговування котельні).

25.2 Доручити директору комунального некомерційного підприємства 
„Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради” 
Паненку В.В. вжити заходи щодо здійснення державної реєстрації договору про 
встановлення земельного сервітуту, відповідно до чинного законодавства.

26. Надати згоду на безоплатну передачу зі спільної власності 
територіальних громад сіл, міста Ямпільського району до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області катера КС-100 
(модель 207367), 1981 року випуску, інвентарний номер 151006, суднове 
свідоцтво № Г-4480, двигун ЯМЗ-238 «Г» б/н, первісною вартість 10 988 грн, 
залишковою вартістю 0,00 грн.

26.1 Прийняте майно закріпити на праві оперативного управління за 
комунальною організацією “Обласний фонд сприяння інвестиціям та 
будівництву”.

27. Передати безоплатно комунальному некомерційному підприємству 
"Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. академіка 
О.І.Ющенка Вінницької обласної Ради” майно, що закріплене за Вінницькою 
обласною Радою, згідно з додатком 5.

27.1 Комунальному некомерційному підприємству "Вінницька обласна 
клінічна психоневрологічна лікарня ім. академіка О.І. Ющенка Вінницької 
обласної Ради" (Кучерук С.О.) та Вінницькій обласній Раді (Олійник А.Д.) 
здійснити приймання-передачу майна, зазначеного в додатку 5 до цього 
рішення.

28. Вилучити з оперативного управління комунальної організації 
“Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву” майно, що є спільною 
власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, та 
передати його комунальному підприємству «Вінницяоблтеплоенерго», 
закріпивши на праві господарського відання, згідно з додатком 6.

28.1 Комунальній організації “Обласний фонд сприяння інвестиціям та 
будівництву” (Бабошин В.О.) та комунальному підприємству 
«Вінницяоблтеплоенерго» (Довбанюк В.М.) здійснити передачу-прийняття 
майна, зазначеного в додатку 6 до цього рішення, відповідно до чинного
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законодавства України, з оформленням необхідних документів та надати акт 
передачі-приймання управлінню спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області в місячний термін.

29. Комунальному некомерційному підприємству „Територіальне медичне 
об’єднання “Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф Вінницької обласної Ради” (Пірникоза A.B.) та Могилів- 
Подільській міській раді (Бровко П.П.), комунальному некомерційному 
підприємству „Вінницьке обласне спеціалізоване територіальне медичне 
об’єднання “Фтизіатрія” Вінницької обласної Ради” (Служивий О.П.) та 
Бохоницькій сільській раді Вінницького району (Савчук І.Г.), комунальному 
підприємству “Вінницяоблтеплоенерго” (Довбанюк В.М.) та комунальному 
підприємству “Вінницький обласний молодіжний центр праці” (Гордійчук 
П.П.) здійснити передачу-прийняття майна, зазначеного в пунктах 1-3 цього 
рішення, комунальному некомерційному підприємству „Вінницький обласний 
центр технічного та фінансового нагляду за діяльністю закладів охорони 
здоров’я” (Бриль А.М.) та комунальному некомерційному підприємству 
„Северинівська лікарня відновного лікування Вінницької обласної Ради” 
(Малащук В.Д.), Вінницькій обласній асоціації органів місцевого 
самоврядування (Вікалюк В.В.) та Вінницькій обласній Раді (Олійник А.Д.) 
здійснити передачу-прийняття майна, зазначеного в пунктах 5-6 цього рішення, 
комунальному некомерційному підприємству „Територіальне медичне 
об’єднання “Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф Вінницької обласної Ради” (Пірникоза A.B.) та 
Тростянецькій районній раді (Скапровська Л.В.) здійснити передачу-прийняття 
майна, зазначеного в пункті 8 цього рішення, Вінницькій школі вищої 
спортивної майстерності (Корнійчук A.B.), обласному комунальному закладу 
„Тульчинська дитячо-юнацька спортивна школа для дітей-сиріт” (Юрківський 
В.М.) та комунальному закладу “Вінницька обласна дитячо-юнацька спортивна 
школа з футболу Блохіна та Бєланова” (Коваль І.Ф.), здійснити передачу- 
прийняття майна, зазначеного в пунктах 9-10 цього рішення, 
Мурованокуриловецькій районній раді (Кушнір С.М.) та комунальному 
некомерційному підприємству „Територіальне медичне об’єднання 
“Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф Вінницької обласної Ради” (Пірникоза A.B.), Козятинській районній 
раді (Слободянюк В.M.), Вінницькому обласному краєзнавчому музею 
(Висоцька К.І.), Ямпільській районній раді (Гаджук С.І) та комунальному 
некомерційному підприємству „Територіальне медичне об’єднання 
“Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф Вінницької обласної Ради” (Пірникоза A.B.), 
Мурованокуриловецькій районній раді (Кушнір С.М.) та комунальному 
некомерційному підприємству „Територіальне медичне об’єднання 
“Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф Вінницької обласної Ради” (Пірникоза A.B.), комунальному 
підприємству “Вінницький виробничо-технічний центр стандартизації і 
метрології, якості продукції АПК “Облагростандарт” (Радудік Д.В.) та 
Тиврівській районній раді (Красовський Я.Й.), комунальній організації



“Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву” (Бабошин В.О.) та 
комунальному підприємству “Вінницяоблводоканал” (Чернятинський О.Д.) 
здійснити передачу-прийняття майна, зазначеного в пунктах 11-18 цього 
рішення, комунальному некомерційному підприємству „Територіальне медичне
об’єднання “Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф Вінницької обласної Ради” (Пірникоза A.B.) та 
Бабчинецькій сільській раді (Зварич Н.П.), комунальному підприємству 
„Вінницяоблтеплоенерго” (Довбанюк В.М.) та комунальному некомерційному 
підприємству „Вінницьке обласне спеціалізоване територіальне медичне 
об’єднання “Фтизіатрія” Вінницької обласної Ради” „Вінницький обласний 
клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр Вінницької 
обласної Ради” (Прудиус П.Г.) здійснити передачу-прийняття майна, 
зазначеного в пунктах 20-21 цього рішення, управлінню спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області (Бойко І.Г.) та 
Вінницькому обласному українському академічному музично-драматичному 
театру ім. М.К. Садовського (Лозовський В.В.) здійснити передачу-прийняття 
майна, зазначеного в пункті 23 цього рішення, управлінню спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області (Бойко І.Г.) та 
Департаменту житлового господарства міської ради (Фурман P.C.)
здійснити організаційно-правові заходи щодо передачі майна, вказаного в 
пункті 24 цього рішення, комунальному некомерційному підприємству 
„Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради” 
(Паненко В.В.), комунальному підприємству “Вінницяоблтеплоенерго” 
(Довбанюк В.М.) здійснити передачу-приймання майна вказаного у пункті 25 
цього рішення, Ямпільській районній комунальній рятувально-водолазній 
службі (Левицький В.А.) та комунальній організації “Обласний фонд сприяння 
інвестиціям та будівництву” (Бабошин В.О.) здійснити передачу-приймання 
майна, вказаного в пункті 26 цього рішення, відповідно до чинного 
законодавства України, з оформленням необхідних документів.

30. 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
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Додаток 1 
до рішення 42 сесії 

обласної Ради 7 скликання 
від 21.02.2020 року № 936

ПЕРЕЛІК
майна, що передається Асоціації органів місцевого самоврядування

Вінницької області

Інвентар
ний номер

Найменування

К
іл

ьк
.

Пер
вісна
вар

тість,
гри.

Знос,
грн.

Дата 
введен

ня в 
експлуа

тацію
111300552 Тумба мобільна С 202 1 543,00 272,00 01.2007
111300556 Тумба мобільна 1 543,00 272,00 01.2007
111300562 Шафа гардеробна С 372 1 972,00 486,00 01.2007
111300567 Шафа С 340 1 411,00 206,00 01.2007
111300568 Шафа С 340 1 411,00 206,00 01.2007
111300572 Шафа С 321 нижня 1 442,00 221,00 01.2007
111300575 Шафа С 321 нижня 1 442,00 221,00 01.2007
111300583 Стіл С 703 1 420,00 210,00 01.2007
111300588 Стіл С 703 1 420,00 210,00 01.2007
111300590 Стіл Р 101 1 284,00 142,00 01.2007
111300617 Сегмент С 741 (кутовий їм) 1 402,00 201,00 01.2007
111300618 Сегмент С 742 (кутовий 

1,5м)
1 411,00 206,00 01.2007

Всього 5701,00 2853,00
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Додаток 2 
до рішення 42 сесії 

обласної Ради 7 скликання 
від 21.02.2020 року № 936

Перелік збудованих об’єктів, які безоплатно передаються до сфери 
управління комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області з балансу Департаменту будівництва, містобудування 

та архітектури облдержадміністрації на баланс управління спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області

№ Назва об’єкту Балансова
вартість

1 Реставрація з влаштуванням ліфта 
«Будинок організацій» 1936-1940 рр., 
пам’ятка архітектури місцевого значення 
(охор. № 292-М) за адресою: 
вул. Соборна, 70 в м. Вінниця

3 016 802,60 грн.

2

Реконструкція адмінбудівлі із зміною 
покрівлі та утеплення фасадів по вул. 
Монастирська, 47 в м. Вінниця

2 649 086,86 грн.

3

Встановлення флагштоків поруч з 
будівлею Вінницької обласної Ради по вул. 
Соборна, 70 в м. Вінниця

166 971,84 грн.

іб



Додаток З 
до рішення 42 сесії 

обласної Ради 7 скликання 
від 21.02.2020 року № 936

Перелік майна,
що підлягає передачі до спільної власності територіальних громад сіл,

селищ, міст Вінницької області

№
з/
п

Назва об’єкту 
передачі

Інвентарний
номер

Кіль
кість,
шт.

Балансова 
вартість, 
тис. грн.

Залишкова 
вартість, 
тис. грн.

1 Меморіальний 
комплекс на могилу 
Захарія Івановича 
Опокова

10133005 1 20800,00 19326,67

2 Рідкокристалічний 
кольоровий 
телевізор ТОБШВА

10149001 1 2500,00 1207,00

3 Проект
землеустрою щодо 
відведення 
земельної ділянки

10181001 1 5000,00 5000,00

4 Грати для вікон і 
вхідних дверей

111360001 5 925,00 462,50

5 БУО- програвач Ь в  
Еіесіхопісз І пс

111360002 1 450,00 225,00

6 Залізобетонні забор 
і стовби:

111360003 82 18195,00 9097,50

Залізобетонний 
забор висота секції 
0,75

45 11475,00 5737,50

Залізобетонний 
забор висота секції 
0,50

5 1000,00 500,0

Стовби 4 300,00 150,00
Залізобетонний
забор

13 3770,00 1885,00

Залізобетонні
стовбчики

15 1650,00 825,00

7 Плафон 111360004 1 83,00 41,50
8 Лічильник 1-фазний 

ШК
11136005/1 1 470,00 235,00

9 Герметичний бокс 11136005/2 1 104,00 52,00
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під 1-фазний 
лічильник

10 Флеш пам’ять 11136006 1 170,00 85,00
11 Пересувна виставка 

«М.С.Г рушевський»
11130007 1 2808,00 1404,00

12 Подовжувач 1812 1 80,00 80,00
Всього: Г \ 51585,00 37217,17

Заступник голови обласної Ради М. КРЕМЕНЮК
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Додаток 4 
до рішення 42 сесії 

обласної Ради 7 скликання 
від 21.02.2020 року № 936

Перелік
друкованої продукції, яка безоплатно передається Національною академією педагогічних наук України установам, організаціям, закладам,

що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області

№
з/п Вид та назва видання, автори

Рік
випуску
видання

Найменування підвідомчої 
установи НАПН України - 
балансоутримувача

Найменування закладів освіти, установ, 
організацій, що подали заявки на 
отримання друкованої продукції НАПН

Кількість
П р и м іп -

НИКІВ

1 2 3 4 5 6
1 Монографія "Прогнозування розвитку загальної 

середньої освіти: теорія і методологія" (Онищук Л.А., 
Цимбалару А.Д., Пузіков Д.О., Гораш К.В., Климчук 
І.О. та ін.)

2019 Тхїг'гтгпт'г педагогіки НАПН 
України

Комунальний виший навчальний заклад 
"Вінницька академія неперервної освіти" 2

2
Практичний посібник «Педагогічне прогнозування 
розвитку загальної середньої освіти» (Онищук Л.А., 
Цимбалару А.Д., Пузіков Д.О., Гораш К.В., Климчук 
І.О. та ін.)

2019 Ти/'тта’ги'г педагогіки НАПН 
України

Комунальний виший навчальний заклад 
"Вінницька академія неперервної освіти" 2

3 Методичні рекомендації «Організація компетентнісно 
орієнтовного навчання іноземних мов у початковій 
школі» (Редько В.Г.)

2019 ін с т и т у т  педагогіки НАПН 
України

Комунальний виший навчальний заклад 
"Вінницька академія неперервної освіти" 5

4 Методичний посібник «Технології формування 
просоціальної поведінки підлітків уразливих 
категорій у закладах загальної середньої освіти» 
(Нечеода В.Б, Федорченко Т.Є., Кириченко В.І., 
Єжова О.О., Хомич О.Л., Гарбузюк І.В., Тарасова 
Т.В.; за заг. ред. Т.Є.Федорченко)

2019
ін с т и т у т  пооблем виховання 
НАПН України

Комунальний виший навчальний заклад 
"Вінницька академія неперервної освіти" 2

Бапський гуманітапно-педагогічний 
коледж імені Михайла Гоушевського 3
Вінницька обласна станція юних 
натуралістів 3

5
Методичний посібник «Підлітки уразливих категорій: 
типологія і особливості виховання в умовах закладів 
загальної середньої освіти» (Нечерда В.Б., Кириченко 
В.І.; за заг.ред. В.Б.Нечерди)

2019

ін с т и т у т  пооблем виховання 
НАПН України

Комунальний виший навчальний заклад 
"Вінницька академія неперервної освіти" 2

Баоський гуманітаюно-педагогічний 
коледж імені Михайла Грушевського 3
Вінницька обласна станція юних 
натуралістів 3
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6 Методичний посібник «Методика формування у 
старшокласників готовності до захисту Вітчизни у 
різних типів закладів освіти» Юстапенко O.I., Зубалій 
М.Д.Димчик М.В.; зазаг.ред. О.І.Остапенка)

2019
інститут пооблем виховання 
НАПН України

Комунальний виший навчальний заклад 
"Вінницька академія неперервної освіти" 2
Баоський гуманітаоно-пелагогічний 
коледж імені Михайла Грушевського 8
Віннипька обласна станція юних 
натуоалістів 2

7 Метоличний посібник "Метоличний 
інстоументаоій (іюомування v стаптттокласників 
готовності ло захисту Вітчизни" ҐЦіхтяренко 
Я.М.. Шаповалов Б.Б.; за заг. ред. 
Б.Б.Шаповалова)

2019
ін с т и т у т  пооблем виховання 
НАПН України

Комунальний витттий навчальний заклал 
"Вінницька академія неперервної освіти" 2
Баоський гуманітаоно-пелагогічний 
коледж імені Михайла Грушевського 4
Віннипька обласна станція юних 
натуоалістів 2

8 Метоличні оекомен латтії "Зміст. (Ьооми і метоли 
сЬоомування поосоттіальної повелінки піллітків 
улазливих категооій v заклалах загальної 
сеоедньої освіти" ҐКиоиченко В.Ї.. Нечеода В.Б., 
Єжова 0 .0  , Гарбузюк І.В.; за заг. ред. В. І. 
Кириченко)

2019
і н с т и т у т  пооблем виховання 
НАПН України

Комунальний виший навчальний заклал 
"Вінницька академія неперервної освіти" 2
Баоський гуманітаоно-пелагогічний 
коледж імені Михайла Грушевського 3
Віннипька обласна станція юних 
натуоалістів 3

9 Метоличні оекоменлапії "Фооми і методи 
(Ьопмування в у ч н ів  готовності ло захисту 
Вітчизни" Юстапенко 0.1.. Зубалій М.Д., Тимчик 
М.В.; за заг. ред. М.Д.Зубалія)

2019
і н с т и т у т  пооблем виховання 
НАПН України

Комунальний виший навчальний заклад 
"Вінницька академія непеоеовної освіти" 2
Баоський гуманітаоно-пелагогічний 
коледж імені Михайла Грушевського 8
Віннипька обласна станція юних
Н Я Т Л /П Я  ТТІСТІРІ 2

10
Метоличні оекоменлапії "Особистість v гапмонії 
з ппитюдою" ГЇІруцакова 0  Л ,  Пустовіт H.A., 
Логінова А.О.)

2019 ін с т и т у т  пооблем виховання 
НАПН України

Комунальний виший навчальний заклал 
"Вінницька академія неперервної освіти" 2
Баоський гуманітаоно-пелагогічний 
коледж імені Михайла Грушевського 10
Вінницька обласна станція юних
Н Я Т У П Я Л І С Т І В

9

11 2019
ін с т и т у т  пооблем виховання 
НАПН України

Комунальний виший навчальний заклад 
"Вінницька академія непеоеовної освіти" 2

іально-методачний посібник "Етика відносин з 
природою" Шруцакова О.Л, Пустовіт H.A., 
Тарасюк Г.П., Логінова А.О.)

Баоський гуманітаоно-пелагогічний 
коледж імені Михайла Грушевського 10
Віннипька обласна станція юних
Н Я Т У П Я  п і  г . т і  РІ 9

12
Навчальна поогоама "Етика віттносин з 
поиоодою" (ТТруцакова О.Л., Пустовіт H.A., 
Тарасюк Г.П.)

2019 ін с т и т у т  пооблем виховання 
НАПН України

Комунальний витттий навчальний заклад 
"Вінницька академія неперервної освіти" 2

Баоський гуманітаоно-пе лагогі чний 
коледж імені Михайла Грушевського 4
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Вінницька обласна станція юних 
натуралістів 9

13 Ппактичний посібник "Соціально-психологічні 
технології віяновлення особистості після 
тпавматичних подій" (за наук. ред. 
Т.М.Титаренко)

2019 ін с т и т у т  соціальної та 
політичної психології НАПН 
України

Комунальний виший навчальний заклад 
"Вінницька академія неперервної освіти" 3

Вінницька обласна унівеосальна наукова 
бібліотека ім. КА.Тімірязєва 1

14 Методичний посібник "Стоатегії та технології 
активізації самоідентифікування молоді" 
(Остапенко І.В.)

2019 ін с т и т у т  соціальної та 
політичної психології НАПН 
України

Комунальний виший навчальний заклад 
"Вінницька академія неперервної освіти"

3

Вінницька обласна унівепсальна наукова 
бібліотека ім. КА.Тімірязєва 1

15 Методичні оекоменяапії "Психологічні засоби 
колективного подолання наслідків воєнного 
конфлікту" (за ред. Л.М.Коробки)

2019 ін с т и т у т  соціальної та 
політичної психології НАПН 
України

Комунальний виший навчальний заклад 
"Вінницька академія неперервної освіти" 10

Вінницька обласна у н і  вепсальна наукова 
бібліотека ім. КА.Тімірязєва

1

16 Методичні пекоменяаттії "Психолого-пеяагогічні 
технології (Ьопмування гіозитивної гпомалської 
думки щодо освітніх реформ" (за ред. Г.М.Бевз)

2019 ін с т и т у т  соціальної та 
політичної психології НАПН 
України

Комунальний витттий навчальний заклал 
"Вінницька академія неперервної освіти"

3

Вінницька обласна у н і  вепсальна наукова 
бібліотека ім. КА.Тімірязєва

1

17
Методичні пекоменлаттії "Упповалження БТЕМ- 
освіти в умовах інтегпаттії гїюпмальної і 
негіюпмальної освіти облапованих учнів" 
(Поліхун Н.І., Постова К.Г. та ін.)

2019 ін с т и т у т  облапованої дитини 
НАПН України

Вінницька обласна у н і вепсальна наукова 
бібліотека ім. КА.Тімірязєва

5

Комунальний витттий навчальний заклая 
"Вінницька академія неперервної освіти" 5

18
Хпестоматія “Антологія текстів з пегїюпмування 
освіти в Укпаїні: ппогпами. конттепттії. ттпоекти 
И 991-2017V ҐСухомлинська О.В.. Бепезівська 
Л.Л.. Лапаенко С.В.. Лепевянко Т.М.. 
Сухомлинська Л.В., Самчук Л.І., Орищенко І.О., 
Хопта С.М.)

2019
Лепжавна науково- 
пелагогічна бібліотека 
Укпаїни імені 
В. О. Сухомлинського

Комунальний виший навчальний заклая 
"Вінницька академія неперервної освіти"

2

-Л
УСЬОГО 157

Заступник голови обласної Ради М. КРЕМЕНЮК
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Додаток 5 
до рішення 42 сесії 

обласної Ради 7 скликання 
від 21.02.2020 року №936

ПЕРЕЛІК
майна, що передається комунальному некомерційному підприємству 

’’Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. академіка 
О.І.Ющенка Вінницької обласної Ради”

Інвентар
ний

номер

Найменування

К
іл

ьк
іс

ть Пеовіс-
на

вартість,
грн.

Знос,
грн.

-
введ^ння

т?
експлуа

тацію
101630208 Степлер на 240 листів 1 679,00 679,00 2002
101630328 Стелаж поворотний для папок 1 1231,00 1231,00 2004
111300232 Лампа настільна Асиметрія 1 140,00 70,00 2003
111300244 Лампа настільна 1 30,00 15,00 2003
111300384 Радіоприймач "Романтик" 1 60,00 30,00 2004
111300415 Штори-жалюзі вертикальні 1 460,00 230,00 2005
111300448 Крісло (вертке) 1 178,00 89,00 2005
111300495 Телефон Рапазопіс КТ-Т8 - 2350 білий 1 43,00 22,00 2006
111300519 Фільтр для води "Бріта Марелла 1 94,00 47,00 2006
111300527 Факс Рапаэошс КХ БТ 932ІІАВ 1 525,00 263,00 н-  2006
111300593 Приставний елемент до столу (горіх) 1 200,00 100,00 2000
111300595 Стілець 1ЭО С-24 1 76,00 38,00 2000
111300605 Стілець 180 С-24 1 76,00 38,00 2000
111300668 Штори-жалюзі вертикальні 1 247,00 124,00 2007
111300756 Телефонний апарат (без набірника) 1 37,00 19,00 1995
111300791 Стілець ІБО-С-З 1 97,00 49,00 2001
111300854 Покриття для полу 4x2,5 м 1 446,00 223,00 2006
111300871 Фільтр для води Вгіїа Магеїіа 1 109,00 55,00 2008
111300934 Знищувач документів Рє11о\уєз 08-1.11л 1 999,00 500,00 2008
111300935 Штори-жалюзі вертикальні 1 425,00 213,00 2008
111300936 Штори-жалюзі вертикальні 1 425,00 213,00 2008
111300938 Штори-жалюзі вертикальні 1 425,00 213,00 2008
111300940 Штори-жалюзі вертикальні 1 425,00 213,00 2008
111300943 Штори-жалюзі вертикальні 1 425,00 213,00 2008
111300944 Штори-жалюзі вертикальні 1 425,00 213,00 2008
111300945 Штори-жалюзі вертикальні 1 425,00 213,00 2008
111300967 Кавоварка еспрессо БЕЬОКОШ ЕС 190 1 913,00 457,00 2008
111300208 Стілець верткий 1 207,00 104,00 2006
111301010 Фільтр для води "Алуна" 1 166,00 83,00 2009
111301110 Нумератор пласт. № 4846 6 розрядний 1 148,00 74,00 2012
111301169 Шафа з кутовими полицями 1 950,00 475,00 2012
111300721 Радіотранзістор 1 50,00 25,00 2001
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101620001 Біндер 1 2446,00 2446,00 2002
101460505 Notebook Lenovo ThinkPad Edge 15.6 1 3191,00 2420,04 2011
101460190 Принтер лазерний Canon LBP-1120 1 1278,00 1278,00 2003
101460355 Монітор Samsung SyncMaster 17

740NTFT
1 1181,00 1181,00

2006
101460361 Монітор Samsung SyncMaster 17 

740NTFT
1 1182,00 1182,00

2006
101460409 Монітор 17"Samsung 720 Nks 1 1323,00 1323,00 2005
101460410 Монітор 17"Samsung 720 Nks 1 1323,00 1323,00 2005
101460612 БФП Sharp AL-2041 1 2945,00 1818,09 2012
101460678 Миша (оптична) 1 50,00 30,04 2013
111300917 Колонки Genius SP 1 55,00 28,00 2008
111301227 Навушники 1 63,00 32,00 2013
101460136 Джерело живлення UPS 300 1 560,00 560,00 2001
101460139 Джерело безперебійного живлення UPS 

500
1 633,00 633,00

2001
101460188 Принтер лазерний Canon LBP-1120 1 1513,00 1513,00 2002
101460296 Монітор 17" Samsung 172 TVT 1 3363,00 3363,00 2004
101460302 Джерело безперебійного живлення UPS 

VT500
1 662,00 662,00

2004
101460305 Джерело безперебійного живлення UPS 

VT500
1 662,00 662,00

2004
101460357 Монітор Samsung SyncMaster 17 

740NTFT
1 1182,00 1182,00

2006
101460358 Монітор Samsung SyncMaster 17 

740NTFT
1 1181,00 1181,00

2006
101460362 Монітор Samsung SyncMaster 17 

740NTFT
1 1181,00 1181,00

2006
101460363 Монітор Samsung SyncMaster 17 

740NTFT
1 1182,00 1182,00

2006
101460368 Джерело живлення UPS 600 1 231,00 231,00 2006
101460413 Notebook Acer TravelMate 2492 1 3324,00 3324,00 2004
101460441 Сист. блок/ІпІе12.5 GHz/Asus 

P5/DIMM2048Mb/HD500Gb/7200/DVD- 
RW/ATX+ioiaB+Kxm.+UPS(MHina+iuiaBa+u 
ps

1 2287,00 1773,32 2011

101460449 Монітор Samsung 22" TFT 1 1310,00 1015,83 2011
101460614 Монітор 17 "Samsung 720 Nks 1 1000,00 1000,00 2005
101460617 Монітор 17 "Samsung 720 Nks 1 1000,00 1000,00 2005
101460635 ПЕОМ Athion64 4200+X2Dual/HDD80Gb/ 

V A256Mb/D IMM1024Mbx2/D VD - 
RW/KB/mouse/клав.

1 2089,00 2089,00 2008

101460645 Монітор 17"Samsung 720 Nks 1 900,00 900,00 2005
101460670 ПЕОМ Athion64 

4200+X2Dual/HDD80Gb/
VA256Mb/DIMM 1024Mbx2/D VD-RW

1 1762,00 1762,00 2008

101460673 ПК Pentium DualE5700/MB/HDD500Gb/
DIMM2048Mbx2/DVD+/-R/RW/Case
ATX

1 2455,00 1308,30 2008

101460674 Монітор TFT 17 1 900,00 633,78 2008
101460676 Монітор TFT 17 1 900,00 900,00 2008
101480356 Монітор Samsung SyncMaster 17" TFT 1 1182,00 1182,00 2006
111300112 Джерело живлення 1 459,00 230,00 2006
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111300539 Джерело безперебійного живлення UPS- 
500

1 487,00 244,00
2000

111300899 Джерело живлення UPS-APC 650 1 317,00 159,00 2008
111300905 Джерело живлення UPS-APC 650 1 316,00 158,00 2008
111300907 Монітор 17м Samsung720N 1 909,00 421,94 2008
111300916 Колонки Genius SP 1 55,00 28,00 2008
111301020 Джерело безперебійного живлення UPS- 

VR530
1 775,00 388,00

2009
111301144 Модем-роутер(маршрутизатор) RT-N12 1 350,00 175,00 2012
111301152 Сканер Epson Perfection V 1 774,00 387,00 2012
111301173 Навушники 1 33,00 17,00 2013
111301175 Веб-камера 1 135,00 68,00 2013
111301234 Навушники 1 62,00 31,00 2013
111301267 Навушники 1 255,00 128,00 2013
111301292 Навушники 1 180,00 90,00 2016
111301411 Миша Genius DX-7010 black 1 156,00 78,00 2017
111301455 Джерело безперебійного живлення АРС 

Back-UPS ES-400VA
1 2829,42 1414,71 2018

111301632 Миша 1 100,00 50,00 2019
111301224 Вінчестер HDD 1000 Gb (жорсткий диск) 1 648,00 324,00 2013
111301080 Мережева карта Wi-Fi D-Link DWA-125 

USB
1 161,00 81,00

2011
111301311 Накопичувач SSD 2.5 120 Gb Kingston 1 1625,00 812,50 2016
101460630 VA 1024Mb GeForseGTX (Лебедь) 1 1015,00 574,92 2013
111301406 Навушники Genius DX-7010 1 132,00 66,00 2017
111301407 Навушники Genius DX-7010 1 132,00 66,00 2017
111301082 Накопичувач HDD 500Gb WD 5400- 

7200об/хв 32 Mb
1 386,00 193,00 2011

Всього: ..... _ _ n. 69923,42 55015,4
7

Заступник голови обласної Ради . КРЕМЕНЮК
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Додаток 6 
до рішення 42 сесії 

обласної Ради 7 скликання 
від 21.02.2020 року №936

Перелік майна, що передається комунальному підприємству 
«Вінницяоблтеплоенерго»

№
п/
п

Назва Кількість Первісна 
вартість 

грн. 
(без ПДВ)

Залишкова 
вартість грн. 

(без ПДВ)

Інвентар
ний

номер

1 Паровий котел Е 1/9 з 
димососом Д 3,5; ' 

(комплект)

2 98 667,00 00,00 166

2 Пальник газовий; (шт.) 2 20 000,00 00,00 167
3 Насос VLRI 2В-130 

FT;
(шт.)

2 16 720,00 00,00 168

4 Котлова автоматика; 
(комплект)

2 83 333,00 00,00 169

5 Перетворювач частоти 
VLT Micro FC- 

051Р15КТ 15кВтз 
дисплеєм LCP; 

(комплект)

2 25 633,00 00,00 170

6 Насос A2L 80-160А; 
(шт.)

2 51 085,83 00,00 171

7 Насос вихровий 
моноблочний ЕР 4М; 

(шт.)

2 4 262,50 00,00 172

8 Насос CM 100/36 
V220; (шт.)

2 6 300,00 00,00 173

9 Бак розширювальний 
ERL-750 ELBI; (шт.)

1 14 758.33 00.00 174

10 Теплообмінний апарат 
ТТАИ 100/1600; (шт.)

2 30 850,00 00,00 175

11 Теплообмінний апарат 
ТТАИ 100/1600 п 2- 

80/900; (шт.)
1 9 125,00 00,00 176

12 Охолоджувач ТТАИ р 
25/900; (шт.)

1 3 074,17 00,00 177

13 Прилад обліку 
виробництва теплової 

енергії; (шт.)
1 62 759,17 00,00 202

14 Прилад обліку 
виробництва теплової 

енергії; (шт.)
1 16 841,67 00,00 203

15 Прилад обліку
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виробництва теплової 
енергії; (шт.)

1 20 179,17 00,00 204

16 Прилад обліку 
виробництва теплової 

енергії; (шт.)
1 25 675,00 00,00 205

17 Прилад обліку 
виробництва теплової 

енергії; (шт.)
1 17 086,67 00,00 206

18 Прилад обліку 
виробництва теплової 

енергії; (шт.)
1 35 016,67 00,00 208

19 Прилад обліку 
виробництва теплової 

енергії; (шт.)
1 35 016,67 00,00 209

20 Прилад обліку 
виробництва теплової 

енергії; (шт.)
1 35 016,67 00,00 210

21 Прилад обліку 
виробництва теплової 

енергії; (шт.)
1 14 246,67 00,00 211

22 Прилад обліку 
виробництва теплової 

енергії; (шт.)
1 32 073,33 00,00 212

23 Прилад обліку 
виробництва теплової 

енергії; (шт.)
1 79 921,29 00,00 217

Всього без ПДВ 737 641,81

Заступник голови обласної Ради


