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ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШ Е Н Н Я  № 339

28 січня 2022 р. сесія 8 cкликaн^^я

Про передачу медичного обладнання

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 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», 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 затвердження зміни до стандартів медичної 
допомоги «Коронавірусна хвороба (СОУГО -  19)», розпорядження Голови 
Вінницької обласної державної адміністрації від ЗО 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 17 чергової сесії Чернівецької селищної ради 8 
скликання від 22 жовтня 2021 року № 598 «Про надання згоди та прийняття 
майна із спільної власності територіальних громад Вінницької області у 
комунальну власність Чернівецької селищної ради», рішення 15 позачергової 
сесії Томашпільської селищної ради 8 скликання від 29 жовтня 2021 року № 
1840 «Про надання згоди та прийняття майна із спільної власності 
територіальних громад Вінницької області у комунальну власність 
Томашпільської селищної ради», рішення 14 сесії Ямпільської міської ради 8 
скликання від 26 жовтня 2021 року № 1189 «Про надання згоди на прийняття у 
комунальну власність кисневих концентраторів», рішення 22 сесії Липовецької 
міської ради 8 скликання від 22 жовтня 2021 року № 548 «Про надання згоди на 
прийняття кисневих концентраторів у комунальну власність Липовецької 
територіальної громади Вінницького району Вінницької області», рішення 11 
сесії Літинської селищної ради 8 скликання від 20 жовтня 2021 року № 2046 
«Про надання згоди на безоплатне прийняття майна із спільної комунальної



власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області до 
комунальної власності Літинської селищної територіальної громади», рішення 
13 сесії Якушинецької сільської ради 8 скликання від 29 жовтня 2021 року № 
579 «Про надання згоди на безоплатне прийняття майна із спільної комунальної 
власності сіл, селищ, міст Вінницької області у комунальну власність 
Якушинецької сільської ради», рішення 16 сесії Мурованокуриловецької 
селищної ради 8 скликання від 09 листопада 2021 року № 1351 «Про надання 
згоди Вінницькій обласній раді на прийняття із спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області у комунальну 
власність Мурованокуриловецької селищної територіальної громади кисневих 
концентраторів», рішення 15 сесії Жмеринської міської ради 8 скликання від 11 
листопада 2021 року X» 386 «Про надання згоди на прийняття майна із спільної 
власності територіальних громад Вінницької області у комунальну власність 
Жмеринської міської територіальної громади», рішення шістнадцятої 
позачергової сесії Шаргородської міської ради 8 скликання від 12 листопада 
2021 року № 371 «Про надання згоди на прийняття у комунальну власність 
Шаргородської територіальної громади кисневих концентраторів», рішення 14 
сесії Дашівської селищної ради 8 скликання від 19 листопада 2021 року № 649 
«Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Дашівської селищної 
ради кисневих концентраторів», рішення ІЗ сесії Вінницької міської ради 8 
скликання від 29 жовтня 2021 року № 645 «Про надання згоди на прийняття у 
комунальну власність Вінницької міської територіальної громади кисневих 
концентраторів», рішення 24 сесії Стрижавської селищної ради 8 скликання від 
09 листопада 2021 року №17 «Про надання згоди на безоплатне прийняття 
майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької 
області у комунальну власність Стрижавської територіальної громади в особі 
Стрижавської селищної ради», рішення 18 сесії Бершадської міської ради 8 
скликання від 03 грудня 2021 року № 665 «Про надання згоди на безоплатне 
прийняття у комунальну власність Бершадської міської територіальної громади 
кисневих концентраторів», рішення 19 сесії Самгородоцької сільської ради 8 
скликання від 23 грудня 2021 року № 915/19-8 «Про надання згоди на 
прийняття майна (кисневих концентраторів) у комунальну власність», рішення 
16 сесії Крижопільської селищної ради 8 скликання від 25 листопада 2021 року 
№ 653 «Про надання згоди на прийняття у комунальну власність 
Крижопільської територіальної громади кисневих концентраторів», рішення 19 
сесії Уланівської сільської ради 8 скликання від 08 грудня 2021 року № 450 
«Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Уланівської 
територіальної громади кисневих концентраторів», 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 охорони здоров’я, 
соціального захисту населення та ветеранів, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Передати безоплатно зі спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Вінницької області кисневі концентратори (в кількості 502 штуки, 
загальною вартістю 15 160400,00 грн) до власності відповідних територіальних



громад:
1.1 кисневі концентратори AE-8-W виробництва SHENYANG AERTI 

TECH CO. LTD, в кількості 8 штук, вартістю 241600,00 грн, до комунальної 
власності Мурованокуриловецької селищної територіальної громади (для 
комунального некомерційного підприємства «Мурованокуриловецький центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Мурованокуриловецької селищної 
ради);

1.2 кисневі концентратори AE-8-W виробництва SHENYANG AERTI 
TECH CO. LTD в кількості 8 штук, вартістю 241600,00 грн, до комунальної 
власності Чернівецької селищної територіальної громади (для комунального 
некомерційного підприємства «Чернівецький центр первинної медико- 
санітарної допомоги Чернівецької селищної ради»);

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

1.4 кисневі концентратори AE-8-W виробництва SHENYANG AERTI 
TECH CO. LTD, в кількості 11 штук, вартістю 332200,00 грн, до комунальної 
власності Томашпільської селищної територіальної громади (для комунального 
некомерційного підприємства «Томашпільський районний медичний центр 
первинної медико-санітарної допомоги Томашпільської селищної ради»);

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

1.6 кисневі концентратори AE-8-W виробництва SHENYANG AERTI 
TECH CO. LTD, в кількості 13 штук, вартістю 392600,00 грн, до комунальної 
власності Літинської селищної територіальної громади (для комунального 
некомерційного підприємства «Літинський центр первинної медико-санітарної 
допомоги Літинської селищної ради»);

1.7 кисневі концентратори AE-8-W виробництва SHENYANG AERTI 
TECH CO. LTD, в кількості 29 штук, вартістю 875800,00 грн, до комунальної 
власності Якушинецької сільської територіальної громади (для комунального 
некомерційного підприємства «Якушинецький центр первинної медико- 
санітарної допомоги Якушинецької сільської ради»);

1.8 кисневі концентратори AE-8-W виробництва SHENYANG AERTI 
TECH CO. LTD, в кількості 34 штук, вартістю 1 026800,00 грн, до комунальної 
власності Жмеринської міської територіальної громади (для комунального 
некомерційного підприємства «Жмеринський медичний центр первинної 
медико-санітарної допомоги Жмеринської міської ради»);

1.9 кисневі концентратори AE-8-W, виробництва SHENYANG AERTI 
TECH CO. LTD, в кількості 21 штуки, вартістю 634200,00 грн, до комунальної 
власності Шаргородської міської територіальної громади (для комунального 
некомерційного підприємства «Шаргородський центр первинної медико-



санітарної допомоги Шаргородської міської ради»);
1.10 кисневі концентратори AE-8-W, виробництва SHENYANG AERTI 

TECH CO. LTD, в кількості 7 штук, вартістю 211400,00 грн, до комунальної 
власності Дашівської селищної територіальної громади (для комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Дашівської селищної ради»);

1.11 кисневі концентратори AE-8-W, виробництва SHENYANG AERTI 
TECH CO. LTD, в кількості 9 штук, вартістю 271800,00 грн, до комунальної 
власності Стрижавської селищної територіальної громади (для комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Стрижавської територіальної громади Стрижавської селищної ради»);

1.12 кисневі концентратори AE-8-W, виробництва SHENYANG AERTI 
TECH CO. LTD, в кількості 273 штук, вартістю 8 244600,00 грн, до 
комунальної власності Вінницької міської територіальної громади (для 
комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико- 
санітарної допомоги №1 м. Вінниці» - 39 шт, для комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
№ 2 м. Вінниці» - 64 шт, для комунального некомерційного підприємства 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги № З м. Вінниці» - 65 шт, для 
комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико- 
санітарної допомоги № 4 м. Вінниці» - 49 шт, для комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
№ 5 м. Вінниці» - 56 шт );

1.13 кисневі концентратори AE-8-W, виробництва SHENYANG AERTI 
TECH CO. LTD, в кількості 23 штук, вартістю 694600,00 грн, до комунальної 
власності Бершадської міської територіальної громади (для комунального 
некомерційного підприємства «Бершадський центр первинної медико- 
санітарної допомоги»);

1.14 кисневі концентратори AE-8-W, виробництва SHENYANG AERTI 
TECH CO. LTD, в кількості 11 штук, вартістю 332200,00 грн, до комунальної 
власності Самгородоцької сільської ради (для комунального підприємства 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги Самгородоцької сільської 
ради»);

1.15 кисневі концентратори AE-8-W, виробництва SHENYANG AERTI 
TECH CO. LTD, в кількості 21 штуки, вартістю 634200,00 ф н , до комунальної 
власності Крижопільської територіальної громади (для комунального 
некомерційного підприємства «Крижопільський медичний центр первинної 
медико-санітарної допомоги»);

1.16 кисневі концентратори AE-8-W, виробництва SblENYANG AERTI 
TECH CO. LTD, в кількості 6 штук, вартістю 181200,00 грн, до комунальної 
власності Уланівської територіальної громади (для комунального 
некомерційного підприємства «Уланівський центр первинної медико- 
санітарної допомоги»).

2. Департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької обласної 
державної адміністрації (Задорожна О.І.) та Стрижавській селищній раді



(Демченко М.І.), Дашівській селищній раді (Тітаренко С.В.), Шаргородській 
міській раді (Барецький В.І.), Жмеринській міській раді (Кушнір А.П.), 
Якушинецькій сільській раді (Романюк B.C.), Літинській селищній раді 
(Бичок А.І.), Липовецькій міській раді (Назаренко О.О.), Томашпільській 
селищній раді (Немировський В.Ф.), Ямпільській міській раді (Гаджук С.І.), 
Чернівецькій селищній раді (Бень О.П.), Мурованокуриловецькій селищній раді 
(Цибульська Г.М.), Вінницькій міській раді (Моргунов С.А.), Бершадській 
міській раді (Драган В.Г.), Самгородоцькій сільській раді (Лановик С.Я.), 
Крижопільській селищній раді (Василишен В.М.), Уланівській сільській раді 
(Гоцуляк О.В.) здійснити передачу-приймання майна, зазначеного в пункті 1 
цього рішення, з оформленням необхідних документів та надати акти передачі- 
приймання управлінню спільної комунальної власності територіальних фомад 
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 охорони здоров’я, 
соціального захисту населення та вет^анів (Грубеляс І.П.)

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ


