
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

У /  № Ш

Про передачу майна, закріпленого за комунальною установою
“Територіальне медичне об’єднання “Вінницький обласний центр 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”

Відповідно до пункту 18 частини 6, частини 7 статті 55, 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 3 скликання від 27 березня 2001 року № 360 “Про нову редакцію 
рішення 5 сесії обласної Ради 3 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”, рішення 10 сесії Калинівської районної ради 7 
скликання від 31 березня 2017 року №228 “Про надання згоди на прийняття 
майна у спільну комунальну власність територіальних громад Калинівського 
району”, враховуючи клопотання Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації, подання управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області і висновок постійної комісії 
обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації:

1. Передати безоплатно будівлю аптеки (фінський будинок), 
розташовану за адресою: вул. Чкалова, 6.6, м.Калинівка, загальною площею 
108,0 кв.м, інвентарний номер 1030005, 1965 року забудови, балансовою 
вартістю 32486,00 грн., залишковою вартістю 0,00 грн., що знаходиться в 
оперативному управлінні комунальної установи “Територіальне медичне 
об’єднання “Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф” та є спільною власністю територіальних громад сіл, 
селищ, міст Вінницької області, до спільної власності територіальних громад 
Калинівського району.

2. Комунальній установі “Територіальне медичне об’єднання 
“Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф” (Пірникоза A.B.) та Калинівській районній раді (Поліщук В.К.) 
здійснити передачу-приймання майна, зазначеного в пункті 1 цього 
розпорядження та надати акт приймання-передачі управлінню спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області в місячний 
термін.



3. Це розпорядження підлягає затвердженню на черговій сесії обласної 
Ради.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на постійну 
комісію обласної  Ради з питан урегулю ванн я  комунальної власності та 
приватизації (Масленніков О.Г.)

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК


