
УКРАЇНА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
від Ю-09.2019 №972/5-19

м. Краматорськ
Про закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що 
перебуває в управлінні Донецької обласної ради, за комунальним закладом 
«Бахмутський медичний коледж» на праві оперативного управління

Розглянувши лист комунального закладу «Бахмутський медичний коледж» 
від 03.09.2019 № 342, враховуючи Витяги з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію права власності від 15.05.2019, індексний номер 
витягу: 166619896 та від 18.06.2019, індексний номер витягу: 170708671, керуючись 
статтями 1, 4, 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації», статтями 133, 
137 Господарського кодексу України, розпорядженням голови облдержадміністрації 
від 16 липня 2007 року № 431 «Про здійснення повноважень щодо управління майном 
спільної власності територіальних громад' сіл, селищ, міст, що знаходиться в 
управлінні обласної ради» (із змінами), з метою належного використання майна 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні 
обласної ради, та організації медичного обслуговування населення комунальним 
некомерційним підприємством «Слов'янська центральна районна лікарня»:

1. Закріпити на праві оперативного управління майно спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні Донецької 
обласної ради, за комунальним закладом «Бахмутський медичний коледж», яке 
розташоване за адресою:

1) Донецька область, м. Бахмут, вул. Свободи, 15, на земельній ділянці 
площею 0,1256 га (кадастровий номер 1410300000:00:018:0622), що складається з 
гуртожитку, літ. А-5аа, загальною площею 2110,4 кв.м;

2) Донецька область, м. Бахмут, вул. Носакова, 9, на земельній ділянці 
площею 0,6622 га (кадастровий номер 1410300000:00:026:0918), що складається з:

будівлі старого учбового корпусу, інв. № 10310001,'літ. А-4а, загальною 
площею 4158,3 кв.м;

будівлі спортзалу, інв. № 10310004, літ. Г-1, загальною площею 619,4 кв.м; 
старого спортзалу, інв. № 10310002, літ. Г, загальною площею 793,0 кв.м.

2. Комунальному закладу «Бахмутський медичний коледж» (Красножон) 
забезпечити ефективне та цільове використання майна, зазначен б в пункті 1 цього 
розпорядження, відповідно до законоді
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