
УКРАЇНА Проект
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №

________________ 2019 р. сесія 7 скликання

Про передачу майна комунальному підприємству 
“Вінниняоблтеплоенерго” та надання дозволу на укладання договору

сервітуту

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 У к р а їн і ', статей 98-100 Земельного 
кодексу України, рішення 20 сесії обласної гади 3 скликання від 27 березня 
2001 року А« 360 ’П р о  н о в у  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 клопотання Департаменту житловр-комунального господарства, 
енергетики та інфраструктури облдержадміністрації, управління спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області і висновки 
постійних комісій обласної Ради з питань регулювання комунальної 
власності та приватизації, з питань агропромислового комплексу і земельних 
відносин, обласна Рада ВИРІШ ИЛА:

1. Вилучити з оперативного управління Вінницької обласної 
дитячої клінічної лікарні частину приміщення господарського корпус} 
(літ.!)), а саме: приміщення №5 котельні, площею 212,5 кв.м., 1980 рок> 
побудови, інвентарний №10310002, первісною вартістю 173499,86грн., 
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., №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.Вінниці, що є спільною власністю територіальних сіл, селищ, місі 
Вінницької області та передати їх комунальному підприємств) 
“Вінницяоблтеплоенерго” , закріпивши на праві господарського віддання.

2. Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні (Паненко В.В.), 
комунальному підприємству “Вінницяоблтеплоенерго’ (Довбанюк В.М.) 
здійснити передачу-приймання майна вказаного у пункті 1 цього рішення, 
відповідно до чинного законодавства та надати акт приймання-передачі 
управлінню спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області в місячний термін.

3. Надати дозвіл Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні на 
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: м. Вінниця, вул. Хмельницьке 
шосе, 108, з метою подальшого укладення договору сервітуту із 
комунальним підприємством “Внницяоолтегшоенерго” (для' обслуговування 
котельні).

4. Доручити головному лікарю Вінницької обласної дитячої 
клінічної лікарні Ііаненку В.В. "вжити заходи щодо здійснення державної 
реєстрації договору про встановлення земельного сервітуту, відповідно до 
чинного законодавства.



5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації 
(Масленніков О.Г.), з питань агропромислового комплексу і земельних 
відносин (Барцьось В.В.).

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК


