ПРОТОКОЛ № 44
засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації та
управління об’єктами спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області
08 серпня 2019 року

м. Чернівці

Загальний склад постійної комісії – 12 депутатів.
Присутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Білек О.В., Волошенюк М.В.,
Гливко А.Г., Грижук В.І., Левко В.В., Мотуляк В.Д., Ткачук В.В.
Відсутні депутати обласної ради: Гайничеру М.І., Палій В.М., Семенюк І.В.,
Фрей П.П.
Запрошені:
Герман М.І. – інспектор господарської групи при апараті Чернівецької обласної
ради;
Чернушка С.І. – начальник управління з питань забезпечення повноважень
щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної
ради;
Бардюк І.В. – начальник відділу орендних відносин та організації розрахунків
управління з питань забезпечення повноважень щодо управління об’єктами
спільної власності виконавчого апарату обласної ради;
Кривов'яза Ю.В. – начальник земельного відділу управління з питань
забезпечення повноважень щодо управління об’єктами спільної власності
виконавчого апарату обласної ради.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.
Про розгляд звернення орендаря ТОВ "Преміум Текс" щодо
надання дозволу на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна
(частини приміщень будівлі літ Ж) за адресою: вул. Текстильників, 1 в м.
Чернівцях.
Інформує: Бардюк Ігор Васильович.
2.
Про розгляд звернення орендаря приватного підприємства
"Редакція газети "Буковинське віче" щодо надання дозволу на здійснення
невід'ємних поліпшень орендованого майна (цокольне приміщення) за адресою:
вул. Федьковича, 52 в м. Чернівцях.
Інформує:, Бардюк Ігор Васильович.

3.
Про розгляд звернення орендаря ТОВ "Космос 2017" щодо надання
дозволу на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна (приміщення
першого поверху) за адресою: вул. Федьковича, 52 в м. Чернівцях.
Інформує: Бардюк Ігор Васильович.
4.
Про розгляд звернення орендаря ТОВ "Космос 2017" щодо надання
дозволу на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна (приміщення
мансарди) за адресою: вул. Федьковича, 52 в м. Чернівцях.
Інформує: Бардюк Ігор Васильович.
5.
Про розгляд ТОВ "Ясик" щодо надання дозволу на здійснення
невід'ємних поліпшень орендованого майна (частина приміщення підвалу та
першого поверху будинку літ. А) за адресою: вул. Героїв Майдану, 85 в м.
Чернівцях.
Інформує: Бардюк Ігор Васильович.
6.
Про розгляд звернення ФОП Мочарного Мирона Володимировича
щодо надання дозволу на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого
майна приміщення літери Б площа 199,5 кв.м. за адресою вул. Паризької
Комуни,1 В м. Чернівцях.
Інформує: Бардюк Ігор Васильович.
7.
Про розгляд звернення орендаря ТОВ "С.К.-Інтер Плюс" щодо
надання дозволу на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна
(будівля літ. А) за адресою: вул. Соборна, 4 в м. Чернівцях.
Інформує: Бардюк Ігор Васильович.
8.
Про розгляд звернення ОКП "Центр комунального майна" щодо
включення до переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл,
групи А, які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціонів 2020-2021
роках, будівлю літ. А площею 480, 50 кв. м. за адресою: вул. Лермонтова, 4 м.
Чернівцях.
Інформує: Чернушка Степан Іванович.
9.
Про розгляд звернення ОКУ "Чернівецька обласна філармонія імені
Дмитра Гнатюка" щодо передачі в оренду нерухомого майна (напівпідвального
приміщення літ. А) за адресою: площа Філармонії, 10 в м. Чернівцях.
Інформує: Бардюк Ігор Васильович.

10.
Про розгляд заяви Ушакова Володимира Івановича від 31.07.2019
щодо його переведення з посади головного лікаря КМУ "Чернівецька обласна
клінічна лікарня" на посаду Генерального директора комунального
некомерційного підприємства "Чернівецька обласна клінічна лікарня".
Інформує: Чернушка Степан Іванович.

І. Слухали:
Про розгляд звернення орендаря ТОВ "Преміум Текс" щодо надання
дозволу на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна (частини
приміщень будівлі літ Ж) за адресою: вул. Текстильників, 1 в м. Чернівцях.
Виступили: Бардюк І.В.
Вирішили:
Вважати за доцільне проведення орендарем ТОВ ʺПреміум Тексʺ
зазначених невід’ємних поліпшень орендованого майна та виготовлення
відповідної проектно-кошторисної документації на ці роботи.
Результат голосування: одноголосно - "за".
Рішення прийнято.
ІI. Слухали:
Про розгляд звернення орендаря приватного підприємства "Редакція газети
"Буковинське віче" щодо надання дозволу на здійснення невід'ємних поліпшень
орендованого майна (цокольне приміщення) за адресою: вул. Федьковича, 52 в
м. Чернівцях.
Виступили: Бардюк І.В.
Вирішили:
Вважати за доцільне проведення орендарем приватним підприємством
ʺРедакція газети ʺБуковинське вічеʺ зазначених невід’ємних поліпшень
орендованого майна та виготовлення відповідної проектно-кошторисної
документації на ці роботи.
Результат голосування: одноголосно - "за".
Рішення прийнято.
ІII. Слухали:
Про розгляд звернення орендаря ТОВ "Космос 2017" щодо надання
дозволу на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна (приміщення
першого поверху) за адресою: вул. Федьковича, 52 в м. Чернівцях.
Виступили: Бардюк І.В.

Вирішили:
Вважати за доцільне проведення орендарем ТОВ ʺКосмос 2017ʺ зазначених
невід’ємних поліпшень орендованого майна та виготовлення відповідної
проектно-кошторисної документації на ці роботи.
Результат голосування: одноголосно - "за".
Рішення прийнято.
ІV. Слухали:
Про розгляд звернення орендаря ТОВ "Космос 2017" щодо надання
дозволу на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна (приміщення
мансарди) за адресою: вул. Федьковича, 52 в м. Чернівцях.
Виступили: Бардюк І.В.
Вирішили:
Вважати за доцільне проведення орендарем ТОВ ʺКосмос 2017ʺ зазначених
невід’ємних поліпшень орендованого майна та виготовлення відповідної
проектно-кошторисної документації на ці роботи.
Результат голосування: одноголосно - "за".
Рішення прийнято.
V. Слухали:
Про розгляд ТОВ "Ясик" щодо надання дозволу на здійснення невід'ємних
поліпшень орендованого майна (частина приміщення підвалу та першого
поверху будинку літ. А) за адресою: вул. Героїв Майдану, 85 в м. Чернівцях.
Виступили: Бардюк І.В.
Вирішили:
Вважати за доцільне проведення орендарем ТОВ ʺЯсикʺ зазначених
невід’ємних поліпшень орендованого майна та виготовлення відповідної
проектно-кошторисної документації на ці роботи.
Результат голосування: одноголосно - "за".
Рішення прийнято.
VІ. Слухали:
Про розгляд звернення ФОП Мочарного Мирона Володимировича щодо
надання дозволу на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна
приміщення літери Б площа 199,5 кв.м. за адресою вул. Паризької Комуни,1 В
м. Чернівцях.
Виступили: Бардюк І.В.

Вирішили:
Вважати за доцільне проведення орендарем ФОП Мочарним М.В.
зазначених невід’ємних поліпшень орендованого майна та виготовлення
відповідної проектно-кошторисної документації на ці роботи.
Результат голосування: одноголосно - "за".
Рішення прийнято.
VIІ. Слухали:
Про розгляд звернення орендаря ТОВ "С.К.-Інтер Плюс" щодо надання
дозволу на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна (будівля літ.
А) за адресою: вул. Соборна, 4 в м. Чернівцях.
Виступили: Бардюк І.В.
Вирішили:
Вважати за доцільне проведення орендарем ТОВ "С.К.-Інтер Плюс"
зазначених невід'ємних поліпшень орендованого майна та виготовлення
відповідної проектно-кошторисної документації на ці роботи.
Результат голосування: одноголосно - "за".
Рішення прийнято.
VIII. Слухали:
Про розгляд звернення ОКП "Центр комунального майна" щодо
включення до переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл,
групи А, які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціонів 2020-2021
роках, будівлю літ. А площею 480, 50 кв. м. за адресою: вул. Лермонтова, 4 м.
Чернівцях.
Виступили: Чернушка С.І.
Вирішили:
1.
Заяву ОКП "Центр Комунального майна " взяти до відома.
2.
Погодити продаж на аукціоні будівлю літ А площею 480,50 кв.м. за
адресою: вул. Лермонтова, 4 м. Чернівцях.
3.
Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії Чернівецької
обласної ради.
4.
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради утворити
аукціону комісію з продажу на аукціоні, будівлі літ А площею 480,50 кв. м. за
адресою: вул. Лермонтова, 4 м. Чернівцях.
Результат голосування: 7 - "за", 1 - "утримався".
Рішення прийнято.

IX. Слухали:
Про розгляд звернення ОКУ "Чернівецька обласна філармонія імені
Дмитра Гнатюка" щодо передачі в оренду нерухомого майна (напівпідвального
приміщення літ. А) за адресою: площа Філармонії, 10 в м. Чернівцях.
Виступили: Бардюк І.В.
Вирішили:
Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно(частину
1.
напівпідвального приміщення будівлі літ А) площею 37,8 кв.м. за адресою: площа
Філармонії, 10 в м. Чернівцях.
2.
Процедуру передачі в оренду зазначеного майна провести відповідно
до Закону України ʺПро оренду державного та комунального майнаʺ.
3.
Визначити фіксовані умови оренди:
3.1. Використання майна за пропозицією орендаря;
3.2. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує інший
термін.
3.3. Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі 10
відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у разі
оренди на 3 і більше років);
3.4. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за
рахунок орендаря.
4.
В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, переможець
конкурсу визначається за найвищою ставкою місячної орендної плати за 1 кв.м.
5.
Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2019
році, зазначеним нерухомим майном.

Результат голосування: 7 - "за", 1 - "утримався".
Рішення прийнято.
X. Слухали:
Про розгляд заяви Ушакова Володимира Івановича від 31.07.2019 щодо
його переведення з посади головного лікаря КМУ "Чернівецька обласна
клінічна лікарня" на посаду Генерального директора комунального
некомерційного підприємства "Чернівецька обласна клінічна лікарня".
Виступили: Чернушка С.І.
Вирішили:
1.
Рекомендувати комісії з реорганізації КМУ "Чернівецька обласна
клінічна лікарня" попередити головного лікаря КМУ "Чернівецька обласна
клінічна лікарня" Ушакова Володимира Івановича про скорочення штату
працівників у зв’язку з реорганізацією.

2.
Комісії з реорганізації запропонувати головному лікарю КМУ
"Чернівецька обласна клінічна лікарня" Ушакову В.І. наявні вакантні посади які
б відповідали його кваліфікації.
3.
У разі відмови у переході на наявні вакантні посади, внести на
розгляд сесії Чернівецької обласної ради, проект рішення щодо звільнення
головного лікаря КМУ "Чернівецька обласна клінічна лікарня" із займаної
посади.
Результат голосування: 7 - "за", 1 - "утримався".
Рішення прийнято.

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

Секретар постійної комісії

А.Гливко

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області

08 серпня 2019 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення орендаря ТОВ
ʺПреміум Тексʺ щодо надання дозволу
на здійснення невід’ємних поліпшень
орендованого
майна
(частини
приміщень будівлі літ Ж) за адресою:
пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях
Розглянувши звернення орендаря ТОВ "Преміум Текс" щодо надання
дозволу на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна (частини
приміщень будівлі літ Ж) згідно договору оренди нерухомого майна від
15.08.2018 №9/18 за адресою: пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях, провівши
обстеження технічного стану орендованого майна відповідно до дефектного
акту, керуючись розділом 11 Положення про порядок та умови оренди майна
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та
враховуючи погодження балансоутримувача нерухомого майна, комісія
ВИРІШИЛА:
Вважати за доцільне проведення орендарем ТОВ ʺПреміум Тексʺ
зазначених невід’ємних поліпшень орендованого майна та виготовлення
відповідної проектно-кошторисної документації на ці роботи.

Голова постійної комісії

Л. Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
08 серпня 2019 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення орендаря
приватного підприємства "Редакція
газети "Буковинське віче" щодо
надання дозволу на здійснення
невід’ємних поліпшень орендованого
майна (цокольне приміщення) за
адресою: вул. Федьковича, 52 в
м. Чернівцях
Розглянувши звернення орендаря приватного підприємства "Редакція
газети "Буковинське віче" щодо надання дозволу на здійснення невід’ємних
поліпшень орендованого майна (цокольного приміщення будівлі літ А) згідно
договору оренди нерухомого майна в редакції додаткової угоди від 01.11.2008
№ 85-Д за адресою: вул. Федьковича, 52 в м. Чернівцях, провівши обстеження
технічного стану орендованого майна відповідно до дефектного акту,
керуючись розділом 11 Положення про порядок та умови оренди майна
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та
враховуючи погодження балансоутримувача нерухомого майна, комісія
ВИРІШИЛА:
Вважати за доцільне проведення орендарем приватним підприємством
ʺРедакція газети ʺБуковинське вічеʺ зазначених невід’ємних поліпшень
орендованого майна та виготовлення відповідної проектно-кошторисної
документації на ці роботи.

Голова постійної комісії

Л. Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області

08 серпня 2019 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення орендаря ТОВ
"Космос 2017" щодо надання дозволу
на здійснення невід’ємних поліпшень
орендованого майна (приміщення
першого
поверху)
за адресою:
вул. Федьковича, 52 в м. Чернівцях
Розглянувши звернення орендаря ТОВ "Космос 2017" щодо надання
дозволу на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна (приміщення
першого поверху будівлі літ А) згідно договору оренди нерухомого майна від
31.07.2018 № 6/18 за адресою: вул. Федьковича, 52 в м. Чернівцях, провівши
обстеження технічного стану орендованого майна відповідно до дефектного
акту, керуючись розділом 11 Положення про порядок та умови оренди майна
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та
враховуючи погодження балансоутримувача нерухомого майна, комісія
ВИРІШИЛА:
Вважати за доцільне проведення орендарем ТОВ ʺКосмос 2017ʺ
зазначених невід’ємних поліпшень орендованого майна та виготовлення
відповідної проектно-кошторисної документації на ці роботи.

Голова постійної комісії

Л. Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області

08 серпня 2019 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення орендаря
ТОВ "Космос 2017" щодо надання
дозволу на здійснення невід’ємних
поліпшень орендованого майна
(приміщення
мансарди)
за
адресою: вул. Федьковича, 52 в
м. Чернівцях
Розглянувши звернення орендаря ТОВ "Космос 2017" щодо надання
дозволу на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна (приміщення
мансарди будівлі літ А) згідно договору оренди нерухомого майна від
31.07.2018 № 5/18 за адресою: вул. Федьковича, 52 в м. Чернівцях, провівши
обстеження технічного стану орендованого майна відповідно до дефектного
акту, керуючись розділом 11 Положення про порядок та умови оренди майна
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та
враховуючи погодження балансоутримувача нерухомого майна, комісія
ВИРІШИЛА:
Вважати за доцільне проведення орендарем ТОВ ʺКосмос 2017ʺ
зазначених невід’ємних поліпшень орендованого майна та виготовлення
відповідної проектно-кошторисної документації на ці роботи.

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області

08 серпня 2019 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення ТОВ ʺЯсикʺ
щодо надання дозволу на здійснення
невід’ємних поліпшень орендованого
майна (частини приміщень підвалу та
першого поверху будинку літ А) за
адресою: вул. Героїв Майдану, 85 в м.
Чернівцях
Розглянувши звернення орендаря ТОВ "Ясик" щодо надання дозволу на
здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна (частини приміщень
підвалу та першого поверху будинку літ А) згідно договору оренди нерухомого
майна від 29.07.2019 №5/19 за адресою: вул. Героїв Майдану, 85 в м. Чернівцях,
провівши обстеження технічного стану орендованого майна відповідно до
дефектного акту, керуючись розділом 11 Положення про порядок та умови
оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області
та враховуючи погодження балансоутримувача нерухомого майна, комісія
ВИРІШИЛА:
Вважати за доцільне проведення орендарем ТОВ ʺЯсикʺ зазначених
невід’ємних поліпшень орендованого майна та виготовлення відповідної
проектно-кошторисної документації на ці роботи.

Голова постійної комісії

Л. Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області

08 серпня 2019 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення орендаря ФОП
Мочарного М.В. щодо надання дозволу
на здійснення невід’ємних поліпшень
орендованого майна (частини приміщень будівлі літ ʺБʺ) за адресою: вул.
Паризької комуни, 1 в м. Чернівцях
Розглянувши звернення орендаря фізичної особи-підприємця Мочарного
М.В. щодо надання дозволу на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого
майна (частини приміщень будівлі літ Б) згідно договору оренди нерухомого
майна від 01.07.2009 №18/09 за адресою: вул. Паризької комуни, 1 в м.
Чернівцях, провівши обстеження технічного стану орендованого майна
відповідно до дефектного акту, керуючись розділом 11 Положення про порядок
та умови оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст області та враховуючи погодження балансоутримувача нерухомого майна,
комісія
ВИРІШИЛА:
Вважати за доцільне проведення орендарем ФОП Мочарним М.В.
зазначених невід’ємних поліпшень орендованого майна та виготовлення
відповідної проектно-кошторисної документації на ці роботи.

Голова постійної комісії

Л. Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області

08 серпня 2019 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення орендаря ТОВ
ʺС.К.-Інтер Плюсʺ щодо надання
дозволу на здійснення невід’ємних
поліпшень
орендованого
майна
(будівлі літ А) за адресою: площа
Соборна, 4 в м. Чернівцях
Розглянувши звернення орендаря ТОВ "С.К.-Інтер Плюс" щодо надання
дозволу на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна (будівлі літ
А)
згідно
договору
оренди
нерухомого
майна
від
03.08.2018
№8/18 за адресою: площа Соборна, 4 в м. Чернівцях, дефектний акт, керуючись
розділом 11 Положення про порядок та умови оренди майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області та враховуючи погодження
балансоутримувача нерухомого майна, комісія
ВИРІШИЛА:
Вважати за доцільне проведення орендарем ТОВ "С.К.-Інтер Плюс"
зазначених невід'ємних поліпшень орендованого майна та виготовлення
відповідної проектно-кошторисної документації на ці роботи.
Голова постійної комісії

Л. Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
08 серпня 2019 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення ОКП "Центр
комунального майна" щодо включення до
переліку об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, групи А, які
підлягають приватизації шляхом продажу
на аукціоні в 2020-2021 роках, будівлю літ
А площею 480, 50 кв. м. за адресою: вул.
Лермонтова, 4 м. Чернівцях.
Розглянувши та звернення ОКП "Центр комунального майна" щодо
включення до переліку об’єктів спільної власності територіальних громад
сіл, групи А, які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціонів 20202021 роках, будівлю літ А площею 480,50 кв. м. за адресою: вул. Лермонтова,
4 м. Чернівцях, комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Заяву ОКП "Центр Комунального майна " взяти до відома.
2.
Погодити продаж на аукціоні будівлю літ А площею 480,50 кв.м.
за адресою: вул. Лермонтова, 4 м. Чернівцях.
3.
Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії Чернівецької
обласної ради.
4.
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради утворити
аукціону комісію з продажу на аукціоні, будівлі літ А площею 480, 50 кв. м.
за адресою: вул. Лермонтова, 4 м. Чернівцях.
Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
08 серпня 2019 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення обласної
комунальної установи ʺЧернівецька
обласна філармонія імені Дмитра
Гнатюкаʺ щодо передачі в оренду
нерухомого майна за адресою: площа
Філармонії, 10 в м. Чернівцях
Розглянувши звернення обласної комунальної установи ʺЧернівецька обласна
філармонія імені Дмитра Гнатюкаʺ щодо передачі в оренду нерухомого майна за
адресою: площа Філармонії, 10 в м. Чернівцях, керуючись Положенням про порядок
та умови оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області, комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно(частину
напівпідвального приміщення будівлі літ А) площею 37,8 кв.м. за адресою: площа
Філармонії, 10 в м. Чернівцях.
2.
Процедуру передачі в оренду зазначеного майна провести відповідно до
Закону України ʺПро оренду державного та комунального майнаʺ.
3.
Визначити фіксовані умови оренди:
3.1. Використання майна за пропозицією орендаря;
3.2. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує інший
термін.
3.3. Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі 10
відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у разі
оренди на 3 і більше років);
3.4. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за
рахунок орендаря.
4.
В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, переможець
конкурсу визначається за найвищою ставкою місячної орендної плати за 1 кв.м.
5.
Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2019 році,
зазначеним нерухомим майном.

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
08 серпня 2019 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд заяви головного лікаря
КМУ "Чернівецька обласна клінічна
лікарня" Ушакова В.І.
Розглянувши та обговоривши заяву Ушакова Володимира Івановича
від 31.07.2019 щодо його переведення з посади головного лікаря КМУ
"Чернівецька обласна клінічна лікарня" на посаду Генерального директора
комунального некомерційного підприємства "Чернівецька обласна клінічна
лікарня", керуючись пунктом 1, ст. 40 КЗПП України комісія,

ВИРІШИЛА:
1.
Рекомендувати комісії з реорганізації КМУ "Чернівецька обласна
клінічна лікарня" попередити головного лікаря КМУ "Чернівецька обласна
клінічна лікарня" Ушакова Володимира Івановича про скорочення штату
працівників у зв’язку з реорганізацією.
2.
Комісії з реорганізації запропонувати головному лікарю КМУ
"Чернівецька обласна клінічна лікарня" Ушакову В.І. наявні вакантні посади
які б відповідали його кваліфікації.
3.
У разі відмови у переході на наявні вакантні посади, внести на
розгляд сесії Чернівецької обласної ради, проект рішення щодо звільнення
головного лікаря КМУ "Чернівецька обласна клінічна лікарня" із займаної
посади.

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

