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РІШЕННЯ № 6 8 4

3419 липня 2018 р. сесія 7 скликання

Про передачу хірургічного корпусу в оперативне управління  
Вінницькій обласній клінічній лікарні ім. М.І. Пирогова

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, частин 4, 5 статті 60, абзацу
2 пункту 10 розділу У „Прикінцеві та перехідні полож ення" Закону України 
„Про м ісцеве 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 Полож ень щодо окремих 
питань комунальної власності” , враховуючи сертифікат серія IV 
№  163172301121, що засвідчує відповідність закінченого будівництва об 'єкта , 
клопотання Д епартаменту охорони здоров 'я  облдержадміністрації, управління 
спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області та 
висновки постійних комісій обласної Ради, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Передати в оперативне управління Вінницькій обласній клінічній лікарні 
ім. М.І. Пирогова новозбудований хірургічний корпус (літ.№?60-№63), 
загальною площ ею  будівлі - 21 419,75 кв.м, загальною  площ ею  приміщень -  
18696,50 кв.м, що розташ ований за адресою: вул. Пирогова, б. 46, м. Вінниця.

2. В інницькій обласній клінічній лікарні ім. М.І. Пирогова (Ж упанов О.Б.) 
оформити в установленому законом порядку право оперативного управління 
хірургічним корпусом, зазначеним в пункті 1 цього рішення, та надати 
управлінню  спільної комунальної власності територіальних громад В інницької 
області Витяг з Д ерж авного реєстру речових прав на нерухоме майно в 
місячний термін.

3. Головному лікарю  Вінницької обласної клінічної лікарні ім. 
М.І. Пирогова Ж упанову О.Б. здійснити переведення відділень до приміщень, 
які готові та маю ть відповідне оснащення, до 01 жовтня 201 8 року.

4. Д иректору Департаменту охорони здоров 'я  облдержадміністрації 
І рабович Л.О. визначитись щодо подальш ого використання приміщень, які 
вивільняються.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань охорони здоров 'я , соціального захисту та зайнятості 
населення (Хребтій Я.В.) і з питаір^ регулю вання комунальної власності та 
приватизації (М асленніков О.Г.).
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