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РІШЕННЯ № 167 
 

12 лютого 2021 року м. Липовець 9 сесія 8 скликання 

 

Про передачу об’єктів рухомого та нерухомого майна Комунального 

некомерційного підприємства «Липовецька міська лікарня» Липовецької 

міської ради Вінницького району Вінницької області, що є комунальною 

власністю Липовецької територіальної громади, в комунальну власність 

Турбівської територіальної громади 

 

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, статті 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 61 розділу V. «Прикінцеві та 

перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів 

місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», рішення 

5 сесії Турбівської селищної ради 8 скликання від 02 лютого 2021 року 

№ 8/5-131 «Про надання згоди на прийняття майна закладів охорони здоров’я у 

власність Турбівської територіальної громади», враховуючи клопотання відділу 

соціального захисту та охорони здоров’я Липовецької міської ради від 

05 лютого 2021 року № 12, висновок постійної комісії міської ради з питань 

комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження 

та транспорту, міська рада ВИРІШИЛА: 

1. Виділити зі складу цілісного майнового комплексу Комунального 

некомерційного підприємства «Липовецька міська лікарня» Липовецької 

міської ради Вінницького району Вінницької області об’єкти нерухомого майна 

(місце знаходження: вул. Травнева, 4, с. Нова Прилука, Вінницький 

(Липовецький) район, Вінницька область), що є комунальною власністю 

Липовецької територіальної громади, згідно з додатком. 

2. Передати безоплатно об’єкти нерухомого майна, об’єкти 

незавершеного капітального будівництва, що знаходяться у комунальній 

власності Липовецької територіальної громади, зазначені у пункті 1 цього 

рішення, у комунальну власність Турбівської територіальної громади, а також 

рухоме майно (техніка, обладнання, устаткування, малоцінні та 

швидкозношувані предмети, витратні матеріали (продукти харчування, 

медикаменти, будівельні матеріали, запасні частини, тара, тощо), закріплене за 
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відповідальними особами структурних підрозділів Комунального 

некомерційного підприємства «Липовецька міська лікарня» Липовецької 

міської ради Вінницького району Вінницької області, що знаходяться на 

території Турбівської територіальної громади. 

3. Здійснити приймання-передачу об’єктів рухомого та нерухомого 

майна, зазначених у пункті 2 цього рішення, відповідно до вимог чинного 

законодавства України, надати акти приймання-передачі у виконавчий комітет 

Липовецької міської ради в місячний термін. 

4. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань комунальної власності, житлово – комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту (голова комісії Юрій ЮКАЛО). 

 

 

 

 

В.о. міського голови Олеся НАЗАРЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

  



Додаток 

до рішення 9 сесії міської ради 

8 скликання 

12 лютого 2021 року № 167 
 

Об’єкти нерухомого майна (місце знаходження: вул. Травнева, 4, с. Нова 

Прилука, Вінницький (Липовецький) район, Вінницька область), що є 

комунальною власністю Липовецької територіальної громади 

 
№ 

п/п 

Назва об’єкту – 

будівлі (перелік 

облікових одиниць 

згідно з балансом ) 

Загальна 

площа 

будівель, 

м2 

Будівельний 

об’єм 

(загальний) 

куб. метрів 

Відновна 

вартість 

тис. грн. 

Залишкова 

вартість 

тис. грн.. 

Рік введення в 

експлуатацію 

1 Будівлі 

адмінкорпусу з 

прибудовами 

266,4 993,0 73657,00 0 1912 

2 Будівлі полового 

відділення 

202,7 817,0 51771,00 0 1912 

3 Будівля лабораторії  176,7 701,0 45234,00 0 1912 

4 Будівля швидкої 

допомоги 

146,1 638,1 4679,00 0 1968 

5 Будівля моргу 76,3 221,0 3788,00 0 1953 

6 Будівля пральні 290,6 988,3 36656,00 0 1960 

7 Будівля харчоблоку 151,2 732,0 25351,00 0 1958 

8 Будівлі дитячого та 

терапевтичного 

відділення з 

прибудовою 

546,0 2019,0 97427,0 0 1969 

9 Будівля 

хірургічного 

корпусу  

379,00  104522,00 0 1912 

10 Будівля поліклініки 

незавершене 

будівництво 

готовність 42% 

572,00 5663,0 2673729,00 0 Незавершене 

будівництво 

11 Будівля лікарні 

незавершене 

будівництво 

готовність 42% 

1546,1 27829,0 13139184,00 0 Незавершене 

будівництво 

12 Будівля гаража на 

два бокси  

137,9 445,0 11960,00 0 1953 

13 Конюшня 159,7 516,0 2493,00 0 1912 

14 Будівля погреба 143,0 908,0 2028,00 0 1953 

15 Убиральня 3,3 6,0 2530,00 0 1912 

16 Водонапірна башта 23,5 32,0 3392,00 0 1912 

17 Убиральня 3,9 8,0 5375,00 0 1912 

18 Будівля погребу з 

шиєю 

46,5 119,0 2027,00  1953 

 

 

 

Секретар міської ради Олеся НАЗАРЕНКО 


