
УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від « ^ > >  х і  М

• м. Хмельницький ••

Про припинення права 
оперативного управління та 
господарського відання

Враховуючи результати приватизації майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області, 
балансоутримувачем якого є комунальні підприємства, установи, 
організації, управління якими здійснює Хмельницька обласна рада, 
відповідно до статей 24, 136, 137 Господарського кодексу України, 
Регламенту обласної ради, керуючись пунктом 18 частини шостої, частиною 
сьомою статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Припинити Солобковецькому навчально-реабілітаційному центру 
Хмельницької обласної ради право оперативного управління на таке майно, 
що розташоване за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район 
(Ярмолинецький), с. Соколівка, вул. Набережна, будинок 16:

-навчальний комплекс А-1 площею 851,8 кв.м; бухгалтерія Б площею 
228,1 кв.м; спальний корпус В площею 295,8 кв.м; їдальня Г площею 
334,5 кв.м; спальний корпус Д площею 689,9 кв.м; баня Ж площею 
102,8 кв.м; вбиральня 3 площею 2,0 кв.м; гараж К площею 91,6 кв.м; склад Л 
площею 77,6 кв.м; склад Н площею 85,2 кв.м; кочегарка М площею 
59,7 кв.м; конюшня О площею 53,7 кв.м; майстерня П площею 204,6 кв.м; 
столова Р площею 337,4 кв.м; вбиральня С площею 10,1 кв.м; сторожка Т 
площею 15,0 кв.м; кухня підсобна У площею 17,7 кв.м; башня Рожкова, 
1976 р.; огорожа з брамою -56,55 м; огорожа саду -83,05 м; багаторічні 
насадження- 1191 шт.

2. Припинити Шепетівському медичному фаховому коледжу право 
оперативного управління на будівлю, склад Шепетівського медичного 
училища площею 61,6 кв.м, що розташований за адресою: Хмельницька 
область, Шепетівський район, м. Шепетівка, проспект Миру, 34-6.



3. Припинити комунальному некомерційному підприємству
«Хмельницький обласний медичний центр психічного здоров’я» право 
оперативного управління на будівлю денного стаціонару з допоміжними 
приміщеннями площею 345,2 кв.м, що розташоване за адресою: 
м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, будинок 76/1.

4. Припинити Хмельницькому обласному підприємству по заготівлях 
і постачанню палива населенню, комунально-побутовим підприємствам 
і установам «Облпаливо» право господарського відання на нежитлову 
будівлю загальною площею 402,5 кв.м (будівля вагової-АІ площею 
79,3 кв.м, гараж з побутовими приміщеннями-БІ площею 323,2 кв.м), що 
розташоване за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район 
(Старокостянтинівський), м. Старокостянтинів, вул. Франка, будинок 57.

5. Припинити комунальному закладу культури «Хмельницький 
обласний краєзнавчий музей» право оперативного управління на нежитлову 
будівлю загальною площею 1417,7 кв.м, що розташоване за адресою: 
м. Хмельницький, вул. Проскурівська, будинок 79.


