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Заступнику начальника 
Вінницької районної 

військової адміністрації 
ФУТУЙМАС Олені

На лист Вінницької районної військової адміністрації від 27.06.2022 р. № 
380 ДП «Клінічний санаторій «Авангард» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» надає 
інформацію щодо причин виникнення заборгованості по виплаті заробітної 
плати.

В зв’язку з введенням воєнного стану в Україні, було прийнято рішення 
про передачу майна санаторію «Авангард» в тимчасове безоплатне 
користування: КЕВ м. Вінниця відповідно до договору оренди нерухомого 
майна № 3386 від 21.03.2022 року, військово-медичному клінічному центру 
Центрального регіону відповідно до договору тимчасового безоплатного 
користування рухомим майном № 157 від 29.03.2022 року, для військової 
частини A7011. Працівників санаторію було звільнено та нараховано всі 
необхідні розрахункові та компенсаційні виплати. В зв’язку із збитковою 
ДіЯЛЬНіеІЮ СсімагиріЮ ь ЗИМОВИЙ П еріод та  ь ідоу ін іс г ш  и б ію ь и л  к о ш іів ,
виникла заборгованість по виплаті заробітної плати. До моменту передачі 
майна санаторію в оренду заборгованості по виплаті заробітної плати не було.

Кількість працівників, яким своєчасно не виплачено заробітну плату -  
122 чол.

Так, як всі потужності передані в оренду для потреб Міністерства 
оборони України, санаторій призупинив та не може в подальшому проводити 
свою господарську діяльність. В зв’язку з цим, адміністрація ДП «Клінічний 
санаторій «Авангард» звернулася з листом 14.06.2022 р. j№ 158 до Вінницької 
ОВА з проханням надати допомогу у вирішенні питання покриття 
вищезазначеної заборгованості.

Крім того, проінформовано Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» про 
фінансовий стан оздоровниці з проханням допомогти у вирішенні даного 
питання.

Передача майна в оренду для потреб Ш ністерств^ оборони -  питання 
державного значення, тому погашеї^іі^^^^^^^^^ан^ій^ із заробітної плати 
потребує спільного вирішення.

з  повагою, головний лікар 
ДП «Клінічний санаторій «Авангар, ^Петро ЦВЕНЬ


