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У К РА ЇН А  
В ІН Н И Ц Ь К А  О Б Л А С Н А  РА ДА

Р І Ш Е Н Н Я  № 4 3 7

25 листопада 2022 р. 32  сесія 8 скликання

П ро передачу майна зі сп ільної власності територіальних громад сіл, 
селиш , міст В інницької області до ком унальної власності Т ульчинської

м іської територіальної громади

Відповідно до статті 43, частин 2, 4, 5 статті 60 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Ц ивільного кодексу України, рішення 
20 сесії обласної Ради З скликання від 27 березня 2001 року №  360 «Про нову 
редакцію ріш ення 5 сесії обласної Ради З скликання від 29 квітня 1999 року 
«Про о б ’єкти комунальної власності», ріш ення 13 сесії обласної Ради 
6 скликання від 18 грудня 2012 року №  432 «Про затвердження Положень 
шодо окремих питань комунальної власності», враховуючи рішення 
37 (позачергової) сесії Тульчинської міської ради 8 скликання від 07 жовтня 
2022 року №  1879 «Про надання згоди на безоплатне прийняття до 
комунальної власності Тульчинської міської ради цілісного майнового 
комплексу комунального некомерційного підприємства «Тульчинський 
дитячий ортопедичний санаторій Вінницької обласної ради», із спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст В інницької області», 
клопотання управління спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області і висновки постійних комісій обласної Ради з питань 
будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури, з 
питань охорони зд оров’я, соціального захисту населення та ветеранів, обласна 
Рада ВИ РІШ И Л А :

1. П ередати безоплатно зі спільної власності територіальних громад сіл, 
селиш, міст В інницької області (зі сфери управління В інницької обласної Ради) 
до комунальної власності Тульчинської міської територіальної громади 
цілісний (єдиний) майновий комплекс комунального некомерційного 
підприємства «Тульчинський дитячий ортопедичний санаторій Вінницької 
обласної Ради» код Є Д РП О У  05484586, місцезнаходження: В інницька область. 
Тульчинський район, місто Тульчин, вулиця М иколи Л еонтовича (колишня 
Леніна), будинок 94, у тому числі нерухоме майно (комплекс будівель та 
споруд, реєстраційний номер о б ’єкта нерухомого майна 634216005243), рухоме 
майно, земельну ділянку площ ею  1,3808 га, кадастровий номер 
0524310100:01:003:0140, цільове призначення -  для будівництва та 
обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги.



2. П рипинити право постійного користування на земельну ділянку 
комунального некомерційного підприємства « І ульчинський дитячий 
ортопедичний санаторій Вінницької обласної Ради», розташ овану за адресою: 
В інницька область, Тульчинський район, місто Тульчин, вулиця М иколи 
Л еонтовича (колиш ня Леніна), 94, площ ею  1,3808 га, кадастровий номер 
0524310 100:0 1:003:0140, (реєстраційний номер об 'єкта нерухомого майна 
697026705243).

3. Вінницькій обласній Раді та Тульчинській міській раді здійснити 
приймання-передачу майна, зазначеного в пункті 1 цього рішення з 
оф ормленням  необхідних документів  відповідно до чинного законодавства.

4. Комунальному некомерційному підприємству «Тульчинський дитячий 
ортопедичний санаторій Вінницької обласної Ради» (М ельник С. Ю.) 
оформити, в установленому законом порядку, припинення права постійного 
користування на земельну ділянку, зазначену в пункті 2 цього рішення.

5. Внести зміни у додаток 2 до рішення 23 сесії обласної Ради З скликання 
від 12 жовтня 2001 року №  483 «Про управління о б ’єктами спільної власності 
територіальних громад області», а саме: вилучити з розділу «Установи 
медицини» такий пункт: «33. Комунальне некомерційне підприємство 
«Тульчинський дитячий ортопедичний санаторій Вінницької обласної Ради».

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та роз
витку інфраструктури (Ковальов A . € . ) j  ^ j

Голова обласної Ради В. С О К О Л О В И Й


