
У К Р А Ї Н А
О Д Е С Ь К А   О Б Л А С Н А   Р А Д А

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я

Про надання згоди на безоплатну передачу з державної власності
до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст

Одеської області станцій супутникового зв’язку «Starlink»

Відповідно до пункту 32 частини першої статті 43, частини другої статті 60
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Закону  України  
«Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», постанови
Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 «Про передачу
об’єктів  права  державної  та  комунальної  власності»,  враховуючи  пропозиції
Департаменту  охорони  здоров’я  Одеської  обласної  військової  адміністрації,
обласна рада 

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на безоплатну передачу з державної власності до спільної
власності  територіальних громад сіл,  селищ,  міст  Одеської  області  на  баланс
комунальних  некомерційних  підприємств  охорони  здоров’я  станцій
супутникового  зв’язку  «Starlink»  згідно  з  переліком  (додаток  до  рішення)  із
зобов’язанням  використовувати  станції  за  цільовим  призначенням  та  не
відчужувати їх у приватну власність.

2.  Департаменту  охорони  здоров’я  Одеської  обласної  військової
адміністрації та Управлінню обласної ради з майнових відносин створити комісії
з питань приймання-передачі зазначеного у пункті 1 майна.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної
ради  з  питань  управління  майном  спільної  власності  територіальних  громад
області та з питань охорони здоров’я та соціальної політики.

Проєкт  рішення  підготовлено  Управлінням
обласної  ради  з  майнових  відносин  та  внесено
постійною  комісією  обласної  ради  з  питань
управління  майном  спільної  власності
територіальних громад області  



Додаток 
до рішення обласної  ради                  
від ____ ________2022  року
№______-VIII

Перелік станцій супутникового зв’язку «Starlink» щодо яких надається згода на передачу з державної власності до спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області на баланс комунальних некомерційних підприємств охорони

здоров’я

№
з/
п

Отримувач майна Адреса Найменування

майна

Одиниц
я

виміру

Кільк
ість

Заводський
номер

1 КУ «Одеська обласна база
спеціального  медичного

постачання»

65045, м. Одеса, вул. Буніна, 
30

Станція
супутникового

зв’язку STARLINK
V3

шт 1 КІТ300144365

2 КНП «Одеська обласна
психіатрична лікарня № 2»

Одеської обласної ради»

67513, Одеський район, 
с. Олександрівка,                      площа 
Центральна,1

Станція
супутникового

зв’язку STARLINK
V3

шт 1 КІТ300146477

3 КНП «Обласна
психіатрична лікарня

№    4»  Одеської
обласної ради»

67700, Одеська область, 
м. Білгород-Дністровський,
вул. Шабська, 67

Станція
супутникового

зв’язку STARLINK
V3

шт 1 КІТ300143681

4 КНП «Одеський обласний очний
шпиталь      інвалідів війни»
Одеської обласної ради»

65014, м. Одеса, 
вул. Леонтовича, 2

Станція
супутникового

зв’язку STARLINK
V3

шт 1 КІТ300146784

5 КНП «Одеська обласна клінічна
стоматологічна поліклініка»
Одеської обласної            ради»

65023, м. Одеса,  
вул. Торгова,15

Станція
супутникового

зв’язку STARLINK
V3

шт 1 КІТ300144029

6 КНП «Одеський обласний
медичний центр психічного
здоров'я» Одеської обласна

ради

65006, м. Одеса, 
вул. Ак. Воробйова, 9

Станція
супутникового

зв’язку STARLINK
V3

шт 1 КІТ300141597

7 КНП «Дунайська обласна
лікарня» Одеської  обласної ради»

68600, м.  Ізмаїл, 
вул. Портова, 11а

Станція
супутникового

зв’язку STARLINK
V3

шт 1 КІТ300142392

8 КНП «Одеський обласний центр
нефрології та  діалізу» Одеської

обласної ради»

65017, м. Одеса, 
вул. Люстдорфська дорога, 1

Станція
супутникового

зв’язку STARLINK
V3

шт 1 КІТ300146520



9 КНП «Одеська обласна станція
переливання  крові»

Одеської обласної ради»

65039, м. Одеса, 
пров. Бісквітний, 2/3

Станція
супутникового

зв’язку
STARLINK V3

шт 1 КІТ30014654
1

10 КНП «Одеський обласний
консультативно-діагностичний
центр» Одеської обласної ради

м. Одеса, вул. Суднобудівна,1 Станція
супутникового

зв’язку
STARLINK V3

шт 1 КІТ30014262
4

11 КНП «Одеський обласний
лікарсько-фізкультурний

диспансер» Одеської обласної
ради»

65012, м. Одеса, 
2-й Куліковський пров, 4

Станція
супутникового

зв’язку
STARLINK V3

шт 1 КІТ30014625
5

12 КНП «Одеський обласний
центр соціально  значущих
хвороб» Одеської обласної

ради»

65014, м. Одеса, 
вул.       Леонтовича, 9/1, 11

Станція
супутникового

зв’язку
STARLINK V3

шт 1 КІТ30014235
5

13 КНП «Одеський обласний
клінічний медичний

центр» Одеської обласної
ради»

65049, м. Одеса, 
вул.            Суднобудівна, 1

Станція
супутникового

зв’язку
STARLINK V3

шт 1 КІТ30014164
3



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

«Про надання згоди на безоплатну передачу з державної власності до
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської

області станцій супутникового зв’язку «Starlink»

На  виконання  доручення  обласної  ради  від  14  липня  2022  року  
№ 2585/0/03-14/22 Управлінням розглядається звернення Департаменту охорони
здоров’я  Одеської  обласної  військової  адміністрації  від  13  липня  2022  року  
№ 3311/08/04-14/2-22  щодо надання згоди на передачу з державної власності до
спільної  власності  територіальних  громад  сіл,  селищ,  міст  області  на  баланс
комунальних  некомерційних  підприємств  охорони  здоров’я  супутникового
зв’язку «Starlink» Станція V3.

Згідно  із  статтею  4  Закону  України  «Про  передачу  об’єктів  права
державної та комунальної власності» передача об'єктів з державної у комунальну
власність територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах здійснюється
за наявності згоди відповідних сільських, селищних, міських, районних у містах
рад, якщо інше не передбачено законом, а у спільну власність територіальних
громад сіл, селищ, міст - за наявності згоди районних або обласних рад, якщо
інше не передбачено законом.

Враховуючи,  що  згідно  з  вимогами  чинного  законодавства  України
вирішення  порушеного  питання  є  виключною  компетенцією  пленарного
засідання  обласної  ради,   на  виконання  доручення  голови  обласної  ради  
від  _________2022  року  №_____________   Управлінням  для  розгляду  на
черговому  пленарному  засіданні  обласної  ради  підготовлено  даний  проєкт
рішення.

Заступник начальника відділу фінансового 
планування та обліку майна                                                         Ганна  ДОВБЕНКО


