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ВШЇЇИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №223
24 вересня 0А01 V. п  

-------------------------  Р' сесія 8 скликання

Про закріплення нерухомого майна на праві оперативного управління за 
Могилів-Подільськнм медичним фаховим коледжем

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, частини 4, 5 статті 60, абзацу
пункту 10 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України 

<<Про_ місцеве самоврядування в Україні», статті 137 Господарського кодексу 
України, рішення 20 сесії обласної Ради З 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», враховуючи свідоцтва 
про право власності на нежитлові об’єкти нерухомого майна від 02 грудня

010 року № 700, № 701, № 702, враховуючи клопотання Департаменту 
охорони здоров’я та реабілітації обласної державної адміністрації, управління 
спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області та 
висновок постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, комунального 
майна, транспорту та розвитку інфраструктури, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Закріпити на праві оперативного управління за Могилів-Подільським 
медичним фаховим коледжем нерухоме майно, що є спільною власністю
територіальних громад, сіл, селищ, міст Вінницької області, а саме:

- учбовий корпус літ. «А», загальною площею - 566,3 кв.м, ганок літ «а» 
ганок ЛІТ. «а1» ганок літ. «а2», підвал літ. «А1», добудова літ. «А2», загальною 
площею  ̂- 292,6 кв.м, ганок літ. «аЗ», учбовий корпус літ. «Б», підвал літ «Б1» 
ВХІД в підвал ЛІТ. «б», загальною площею - 285,0 кв.м, ганок літ. «61», літ. «62»’ 
спортзал ЛІТ. «В», загальною площею - 312 кв.м, ганок літ. «в», ганок літ.«в1»’ 
гараж ЛІТ. «Д», сарай-добудова літ. «д», загальною площею - 64,1 кв м гараж 
ЛІТ. «Є», загальною площею - 37,0 кв.м, склад літ. «В1», вбиральня літ. «Г» 
огорожа 1, ворота 2, що розташовані за адресою; вул. Сагайдачного, буд. в 
м. Могилів-Подільський, Вінницька обл.; ’

- чотириповерхова будівля гуртожитку літ. «А», підвал літ. «А1», тамбур літ 
«а», ХІД в підвал літ. «а1», хід в підвал літ. «а2», хід в підвал літ. «аЗ», хід в 
підвал ЛІТ. «а4», приямки літ. «а5», літ. «а6», літ. «а7», літ. «аЮ», літ. «а11», 
ганок літ. «а12», ганок літ. «аІЗ», ганок літ. «а14», загальною площею - 3260 9 
кв.м огорожа 1-3, що розташовані за адресою: вул. Сагайдачного буд 17 
м. Могилів-Подільський, Вінницька обл.;

_ - учбовий корпус літ. «А», добудова літ. «А1», добудова літ. «А2», добудова 
літ. «АЗ», добудова літ. «А4», підвал літ. «А5», підвал літ. «А6», загальною 
площею - 627,8 кв.м, ганок літ. «а», вбиральня літ. «Б», огорожа 1-2, що



розташовані за адресою: вул. Київська, буд. 36, м. Могилів-Подільський 
Вінницька обл. ’

2. Могилів-Подільському медичному фаховому коледжу (Кордон В.М.) 
оформити в установленому законом порядку право оперативного управління на 
нежитлові будівлі та споруди, зазначені в пункті 1 цього рішення, та надати 
управлінню спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької 
області витяги (інформаційні довідки) з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно в місячний термін.

3. Контроль за виконанням цього р: 
обласної Ради з питань будівництва,/ 
розвитку інфраструктури (Ковальов А Щ

шення покласти на постійну комісію 
сомуі^льного майна, транспорту та

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ


