
ПРОТОКОЛ № 4 
засідання постійної комісії обласної ради з питань управління  

об’єктами спільної власності територіальних  
громад сіл, селищ, міст області 

 
20 травня 2021 року                                                    м. Чернівці 

14:00, каб. 301 
 
Загальний склад постійної комісії – 17 депутатів. 
 
Присутні депутати обласної ради: Болтунов О.В., Гайничеру М.І., Годнюк 
Л.О., Грижук В.І., Добржанський С.О., Жаровський В.Я., Лесюк Ю.М., 
Малишевський І.О., Мунтян І.М., Пантелеймонова О.М., Постевка С.М., Руссу 
В.В., Семенюк І.В., Скорейко П.М., Ткачук В.В., Тимінська М.С., Чорний О.В. 
 
 
Запрошені: 
Чернушка С.І. – начальник управління з питань забезпечення повноважень 
щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної 
ради; 
Бардюк І.В. – заступник начальника управління-начальник відділу орендних 
відносин та організації розрахунків управління з питань забезпечення 
повноважень щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого 
апарату обласної ради; 
Бубнов К.І. – заступник начальника відділу орендних відносин та організації 
розрахунків управління з питань забезпечення повноважень щодо управління 
об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради; 
Луканюк О.В. – начальник відділу обліку, використання та приватизації майна 
управління з питань забезпечення повноважень щодо управління об’єктами 
спільної власності виконавчого апарату обласної ради; 
Прохорова-Скрипа О.С. – начальник юридичного відділу виконавчого апарату 
обласної ради; 
Чорний О.В. – директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної 
державної адміністрації; 
Добржанська О.М. – в.о. директора комунального закладу "Чернівецька 
спеціальна загальноосвітня школа №3"; 
Леонова М.О. – в.о. генерального директора обласного комунального 
некомерційного підприємства "Чернівецький обласний ендокринологічний 
центр"; 
Ткачук В.М. – начальник Чернівецького комунального обласного бюро 
технічної інвентаризації; 
Цинтар С.А. – в.о. генерального директора ОКНП "Чернівецька обласна 
клінічна лікарня"; 



Малишевський І.О. – генеральний директор ОКНП "Буковинський клінічний 
онкологічний центр"; 
Маковійчук І.О. – генеральний директор ОКНП "Чернівецький обласний 
клінічний кардіологічний центр"; 
Тесліцький О.К. – в.о. генерального директора ОКНП "Чернівецька обласна 
дитяча клінічна лікарня"; 
Ярмистий М.В. – директор Чернівецького регіонального центру перепідготовки 
та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій; 
Семанюк М.К. – директор комунальної спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ 
ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів "Багатопрофільний ліцей 
для обдарованих дітей"; 
Матейчук С.З. – в.о. головного лікаря обласного комунального некомерційного 
підприємства "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора"; 
Гнатюк Володимир Ілліч – в.о. головного лікаря обласного 
протитуберкульозного санаторію "Красноїльськ"; 
 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 
 
1. Про обрання секретаря постійної комісії з питань управління 

об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. 
Інформує: Болтунов Олександр Валерійович – голова постійної комісії.  

 
2. Про розгляд результатів конкурсного добору на заміщення посади 

директора комунального закладу "Чернівецька спеціальна загальноосвітня 
школа №3". 

Інформує: Добржанська Ольга Михайлівна – в.о. директора комунального закладу 
"Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа №3". 
 
3. Про розгляд заяви в.о. генерального директора ОКНП 

"Чернівецький обласний ендокринологічний центр" Леонової Марини 
Олександрівни від 08.04.2021 щодо повторного розгляду питання "Про 
призначення Леонової Марини Олександрівни на посаду генерального 
директора обласного комунального некомерційного підприємства 
"Чернівецький обласний ендокринологічний центр". 

Інформує: Леонова Марина Олександрівна – в.о. генерального директора обласного 
комунального некомерційного підприємства "Чернівецький обласний ендокринологічний 
центр";  
Прохорова-Скрипа Оксана Сергіївна – начальник юридичного відділу. 
 
4. Про розгляд заяви начальника Чернівецького комунального 

обласного бюро технічної інвентаризації Ткачука В.М. від 04.03.2021 щодо 
продовження трудових відносин. 



Інформує: Чернушка Степан Іванович – начальник управління з питань забезпечення 
повноважень щодо управління об’єктами спільної власності; 
Ткачук Василь Миколайович – начальник Чернівецького комунального обласного бюро 
технічної інвентаризації. 

 
5. Про розгляд звернення ОКНП "Чернівецька обласна клінічна 

лікарня" від 17.03.2021 №962 щодо надання дозволу на демонтаж цегляної 
огорожі (240 м.) за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях. 

Інформує: Цинтар Сергій Аврелович – в.о. генерального директора ОКНП "Чернівецька 
обласна клінічна лікарня". 
 
6. Про розгляд звернення ОКНП "Чернівецька обласна клінічна 

лікарня" від 20.04.2021 №1351 щодо надання дозволу на облаштування на 
території лікарні автомобільної стоянки площею 380 кв.м. за адресою: вул. 
Головна, 137 в м. Чернівцях. 

Інформує: Цинтар Сергій Аврелович – в.о. генерального директора ОКНП "Чернівецька 
обласна клінічна лікарня". 

 
7. Про розгляд звернення ОКНП "Буковинський клінічний 

онкологічний центр" від 17.03.2021 №512 щодо надання дозволу на 
облаштування на території центру автомобільної стоянки площею 300 кв.м за 
адресою: вул. Героїв Майдану, 242 в м. Чернівцях. 

Інформує: Малишевський Ігор Олександрович – генеральний директор ОКНП 
"Буковинський клінічний онкологічний центр". 

 
8. Про розгляд звернення ОКНП "Чернівецький обласний клінічний 

кардіологічний центр" від 22.03.2021 №238 щодо надання дозволу на 
капітальний ремонт відділень центру із заміною мереж за адресою: вул. Героїв 
Майдану, 230 в м. Чернівцях. 

Інформує: Маковійчук Ірина Омелянівна – генеральний директор ОКНП "Чернівецький 
обласний клінічний кардіологічний центр". 
 
9. Про розгляд звернення ОКНП "Чернівецька обласна дитяча 

клінічна лікарня" від 07.04.2021 №01-01/583 щодо передачі в користування (на 
баланс) лікарні нерухомого майна та земельної ділянки за адресою: вул. Руська, 
205-А в м. Чернівцях. 

Інформує: Тесліцький О.К. – в.о. генерального директора ОКНП "Чернівецька обласна 
дитяча клінічна лікарня". 
 
10. Про розгляд звернення ОКНП "Чернівецька обласна дитяча 

клінічна лікарня" від 19.04.2021 №01-02/619 щодо надання дозволу на 
облаштування на території лікарні автомобільної стоянки площею 250 кв.м. за 
адресою: вул. Руська, 207-А в м. Чернівцях. 

Інформує: Тесліцький О.К. – в.о. генерального директора ОКНП "Чернівецька обласна 
дитяча клінічна лікарня". 

 



11. Про розгляд звернення Чернівецького регіонального центру 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та 
організацій від 07.04.2021 №02-04/121 щодо перейменування центру у 
комунальний заклад післядипломної освіти "Чернівецький регіональний центр 
підвищення кваліфікації". 

Інформує: Ярмистий Микола Васильович – директор Чернівецького регіонального 
центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та 
організацій. 
 
12. Про розгляд звернення Чернівецької міської ради від 30.03.2021 

№Ц-787-01/10-09 щодо передачі у комунальну власність Чернівецької міської 
територіальної громади нерухомого майна та земельної ділянки за адресою: 
вул. Паризької комуни, 1 в м. Чернівцях. 

Інформує: Чернушка Степан Іванович начальник – начальник управління з питань 
забезпечення повноважень щодо управління об’єктами спільної власності. 

 
13. Про розгляд звернення комунальної спеціалізованої школи-

інтернату І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів 
"Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей" від 26.03.2021 №58 щодо 
побудови на території закладу Буковинського палацу водних видів спорту за 
ініціативою Чернівецької ОДА. 

Інформує: Семанюк Марина Костянтинівна – директор комунальної спеціалізованої 
школи-інтернату І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів 
"Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей". 

 
14. Про розгляд проєкту рішення "Про затвердження Положення про 

наглядову раду закладу фахової передвищої освіти, що перебуває у спільній 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області". 

Інформує: Чернушка Степан Іванович – начальник управління з питань забезпечення 
повноважень щодо управління об’єктами спільної власності. 

 
15. Про розгляд проєкту рішення "Про затвердження Положення про 

спостережну раду обласних комунальних некомерційних підприємств, закладів 
охорони здоров'я, що перебувають у спільній власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст області та Порядку утворення та роботи комісії з обрання 
кандидатів до спостережних рад обласних комунальних некомерційних 
підприємств, закладів охорони здоров'я, що перебувають у спільній власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області. 

Інформує: Чернушка Степан Іванович – начальник управління з питань забезпечення 
повноважень щодо управління об’єктами спільної власності. 
 
16. Про розгляд проєкту рішення "Про реорганізацію обласного 

комунального підприємства "Консультативно-інформаційний центр" шляхом 



приєднання до комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна 
спільної власності територіальних громад". 

Інформує: Прохорова-Скрипа Оксана Сергіївна – начальник юридичного відділу.  
Чернушка Степан Іванович – начальник управління з питань забезпечення повноважень 
щодо управління об’єктами спільної власності. 

 
17. Про розгляд проєкту рішення "Про структуру та чисельність 

виконавчого апарату обласної ради". 
Інформує: Прохорова-Скрипа Оксана Сергіївна – начальник юридичного відділу. 
 
18. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проєкту рішення "Про внесення змін та доповнень до рішення 
36-ї сесії обласної ради VII скликання від 04.02.2020 №13-36/20 "Про 
ліквідацію обласного комунального некомерційного підприємства "Обласний 
дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора" та обласної комунальної 
медичної установи "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій 
"Садгора". 

Інформує: Чорний Олег Васильович – директор Департаменту охорони здоров'я 
Чернівецької обласної державної адміністрації;  

Матейчук Світлана Зіновіївна – в.о. головного лікаря обласного комунального 
некомерційного підприємства "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій 
"Садгора". 

 
19. Про розгляд звернення обласного протитуберкульозного санаторію 

"Красноїльськ" від 12.05.2021 №48/02-02 щодо передачі нерухомого та рухомого 
майна на баланс відповідного закладу з метою завершення процедури ліквідації 
санаторію. 

Інформує: Гнатюк Володимир Ілліч – в.о. головного лікаря обласного 
протитуберкульозного санаторію "Красноїльськ". 

 
20. Про передачу в оренду окремого нерухомого майна спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. 
Інформує: Бардюк Ігор Васильович – заступник начальника управління - начальник 
відділу орендних відносин і організації розрахунків. 

 
21. Про розгляд звернення ОКНП ʺЧернівецький обласний шкірно-

венерологічний диспансерʺ щодо передачі в оренду окремого нерухомого майна 
за адресою: вул. Р.-Ф. Кайндля у м. Чернівцях (термінал та аптечний пункт). 

Інформує: Бардюк Ігор Васильович – заступник начальника управління - начальник 
відділу орендних відносин і організації розрахунків. 

 
22. Про продовження дії договорів оренди окремого нерухомого майна 

спільної власності територіальних громад області. 



Інформує: Бардюк Ігор Васильович – заступник начальника управління - начальник 
відділу орендних відносин і організації розрахунків. 

 
23. Про розгляд звернення Державної служби з лікарських засобів та 

контролю за наркотиками у Чернівецькій області та ОКП "Центр комунального 
майна" щодо внесення змін до договору оренди нерухомого майна від 
01.01.2011 № 1/11 за адресою: вул. Головна, 29 у м. Чернівцях в частині 
зменшення площі орендованого майна. 

Інформує: Бардюк Ігор Васильович – заступник начальника управління - начальник 
відділу орендних відносин і організації розрахунків. 

 
24. Про розгляд звернення ОКНП ʺЧернівецька лікарня швидкої 

медичної допомогиʺ щодо передачі в оренду окремого нерухомого майна за 
адресою: вул. Фастівська, 2 в м. Чернівцях. 

Інформує: Бардюк Ігор Васильович – заступник начальника управління - начальник 
відділу орендних відносин і організації розрахунків. 

 
25. Про погодження переліку нерухомого майна, що може бути 

передано в оренду у 2021 році. 
Інформує: Бардюк Ігор Васильович – заступник начальника управління - начальник 
відділу орендних відносин і організації розрахунків. 

 
26. Про розгляд звернення орендаря – приватного підприємства 

"Вертекс-Плюс" щодо надання дозволу на передачу в суборенду частини 
орендованого майна за адресою: вул. Головна, 29 у м. Чернівцях. 

Інформує: Бардюк Ігор Васильович – заступник начальника управління - начальник 
відділу орендних відносин і організації розрахунків. 

 
27. Про розгляд звернення орендаря колективного підприємства "РБК 

ОСНОВА" щодо надання дозволу на розробку проекту будівництва "Центру 
сучасної медицини" з влаштуванням підземного та наземного паркінгу за 
адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях. 

Інформує: представник РБК ОСНОВА; 
Цинтар Сергій Аврелович – в.о. генерального директора ОКНП "Чернівецька обласна 
клінічна лікарня". 
 

28. Про розгляд звернення орендаря ФОП Балахтаря О.В. щодо 
внесення змін у діючі договори оренди нерухомого майна. 

Інформує: Бардюк Ігор Васильович – заступник начальника управління - начальник 
відділу орендних відносин і організації розрахунків. 



 

29. Про розгляд звернення ОКНП "Чернівецька обласна дитяча клінічна 
лікарня" щодо передачі в оренду окремого нерухомого майна за адресою: вул. 
Руська, 207-а в м. Чернівцях (аптечний пункт). 

Інформує: Бардюк Ігор Васильович – заступник начальника управління - начальник 
відділу орендних відносин і організації розрахунків. 
 

30. Про списання та передачу окремого майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області. 

Інформує: Луканюк Олександр Васильович – начальник відділу обліку, використання та 
приватизації майна управління з питань забезпечення повноважень щодо управління 
об’єктами спільної власності. 
 
Результат голосування: 16 – "за", 1 – "проти", 0 – "утримався". 
Порядок денний затверджено. 

 
І. Слухали: 

Про обрання секретаря постійної комісії з питань управління об’єктами 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. 
Виступили: Болтунов О.В., Годнюк Л.О. 

Вирішили:  

Обрати Тимінську Марію Степанівну секретарем постійної комісії з 
питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
Рішення прийнято. 
 

ІI. Слухали: 
Про розгляд результатів конкурсного добору на заміщення посади 

директора комунального закладу "Чернівецька спеціальна загальноосвітня 
школа №3" 
Виступили: Добржанська О.М., Мунтян І.М.  

Добржанський С.О. заявив про конфлікт інтересів та відмовився від 
голосування з даного питання. 

Вирішили:  

1. Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем 
конкурсного добору на посаду директора комунального закладу "Чернівецька 



спеціальна загальноосвітня школа №3" визнано Добржанську Ольгу 
Михайлівну. 

2. Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради 
та рекомендувати сесії обласної ради призначити Добржанську Ольгу 
Михайлівну на посаду директора комунального закладу "Чернівецька 
спеціальна загальноосвітня школа №3", як переможця конкурсного відбору та 
укласти контракт строком на 5 років. 

Результат голосування: 16 – "за", 0 – "проти", 0 – "утримався",  
1 – "не голосував". 
Рішення прийнято. 

 

ІII. Слухали: 
Про розгляд заяви в.о. генерального директора ОКНП "Чернівецький 

обласний ендокринологічний центр" Леонової Марини Олександрівни від 
08.04.2021 щодо повторного розгляду питання "Про призначення Леонової 
Марини Олександрівни на посаду генерального директора обласного 
комунального некомерційного підприємства "Чернівецький обласний 
ендокринологічний центр". 
Виступили: Леонова М.О., Прохорова-Скрипа О.С. 

Вирішили:  

1. Погодити призначення Леонової Марини Олександрівни на посаду 
генерального директора обласного комунального некомерційного підприємства 
"Чернівецький обласний ендокринологічний центр". 

2. Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії обласної 
ради. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
Рішення прийнято. 

 

ІV. Слухали: 
Про розгляд заяви начальника Чернівецького комунального обласного 

бюро технічної інвентаризації Ткачука В.М. від 04.03.2021 щодо продовження 
трудових відносин. 
Виступили: Чернушка С.І., Ткачук В.М. 

Ткачук В.В. заявив про конфлікт інтересів та відмовився від голосування з 
даного питання. 



Вирішили:  

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради подовжити трудові 
відносини з начальником Чернівецького комунального обласного бюро 
технічної інвентаризації Ткачуком Василем Миколайовичем шляхом укладання 
контракту строком на 5 років. 

Результат голосування: 16 – "за", 0 – "проти", 0 – "утримався",  
1 – "не голосував". 
Рішення прийнято. 

 

V. Слухали: 
Про розгляд звернення ОКНП "Чернівецька обласна клінічна лікарня" від 

17.03.2021 №962 щодо надання дозволу на демонтаж цегляної огорожі (240 м.) 
за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях. 
Виступили: Цинтар С.А., Мунтян І.М. 

Вирішили:  

1. Погодити надання дозволу ОКНП "Чернівецька обласна клінічна 
лікарня" на демонтаж (з заміною) частини цегляної огорожі довжиною 240 
метрів, яка розташована за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях. 

2. Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії обласної 
ради. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
Рішення прийнято. 

 

VІ. Слухали: 
Про розгляд звернення ОКНП "Чернівецька обласна клінічна лікарня" від 

20.04.2021 №1351 щодо надання дозволу на облаштування на території лікарні 
автомобільної стоянки площею 380 кв.м. за адресою: вул. Головна, 137 в м. 
Чернівцях. 
Виступили: Цинтар С.А., Мунтян І.М. 

Вирішили:  

1. Погодити надання дозволу ОКНП "Чернівецька обласна клінічна 
лікарня" на облаштування на території лікарні автомобільної стоянки площею 
380 кв.м. за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях для потреб лікарні. 



2. Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії обласної 
ради. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
Рішення прийнято. 

 

VIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення ОКНП "Буковинський клінічний онкологічний 

центр" від 17.03.2021 №512 щодо надання дозволу на облаштування на 
території центру автомобільної стоянки площею 300 кв.м за адресою: вул. 
Героїв Майдану, 242 в м. Чернівцях. 
Виступили: Малишевський І.О. 

Вирішили:  

1. Погодити надання дозволу ОКНП "Буковинський клінічний 
онкологічний центр" на облаштування на території центру автомобільної 
стоянки площею 300 кв.м за адресою: вул. Героїв Майдану, 242 в м. Чернівцях 
для потреб центру. 

2. Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії обласної 
ради. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
Рішення прийнято. 

 

VIII. Слухали: 
Про розгляд звернення ОКНП "Чернівецький обласний клінічний 

кардіологічний центр" від 22.03.2021 №238 щодо надання дозволу на 
капітальний ремонт відділень центру із заміною мереж за адресою: вул. Героїв 
Майдану, 230 в м. Чернівцях. 
Виступили: Маковійчук І.О. 

Вирішили:  

1. Звернення ОКНП "Чернівецький обласний клінічний 
кардіологічний центр" від 22.03.2021 №238 взяти до відома. 

2. Погодити надання дозволу ОКНП "Чернівецький обласний 
клінічний кардіологічний центр" на капітальний ремонт відділень центру із 
заміною мереж за адресою: вул. Героїв Майдану, 230 в м. Чернівцях. 



3. Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії обласної 
ради. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
Рішення прийнято. 

 

IX. Слухали: 
Про розгляд звернення ОКНП "Чернівецька обласна дитяча клінічна 

лікарня" від 07.04.2021 №01-01/583 щодо передачі в користування (на баланс) 
лікарні нерухомого майна та земельної ділянки за адресою: вул. Руська, 205-А в 
м. Чернівцях. 
Виступили: Тесліцький О.К. 

Вирішили:  

1. Погодити передачу з балансу ОКП "Центр комунального майна" на 
баланс ОКНП "Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня" нерухомого 
майна, а саме: будівля літ. "А" площею 745,5 кв.м., прохідна літ. "Б" площею 
5,4 кв.м., які розташовані за адресою: вул. Руська, 205-А в м. Чернівцях. 

2. Погодити припинення за ОКП "Буковина-Фарм" права постійного 
користування земельною ділянкою площею 0,0616 га, кадастровий номер 
7310136600:32:003:0110 за адресою: вул. Руська, 205-А та передати її у 
постійне користування ОКНП "Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня". 

3. Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії обласної 
ради. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
Рішення прийнято. 

 

X. Слухали: 
Про розгляд звернення ОКНП "Чернівецька обласна дитяча клінічна 

лікарня" від 19.04.2021 №01-02/619 щодо надання дозволу на облаштування на 
території лікарні автомобільної стоянки площею 250 кв.м. за адресою: вул. 
Руська, 207-А в м. Чернівцях. 
Виступили: Тесліцький О.К. 

Вирішили:  

1. Погодити надання дозволу ОКНП "Чернівецька обласна дитяча 
клінічна лікарня" на облаштування на території лікарні автомобільної стоянки 



площею 250 кв.м. за адресою: вул. Руська, 207-А в м. Чернівцях для потреб 
лікарні. 

2. Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії обласної 
ради. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
Рішення прийнято. 

 

XІ. Слухали: 
Про розгляд звернення Чернівецького регіонального центру 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та 
організацій від 07.04.2021 №02-04/121 щодо перейменування центру у 
комунальний заклад післядипломної освіти "Чернівецький регіональний центр 
підвищення кваліфікації". 
Виступили: Ярмистий М.В. 

Вирішили:  

1. Погодити перейменування Чернівецького регіонального центру 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та 
організацій у комунальний заклад післядипломної освіти "Чернівецький 
регіональний центр підвищення кваліфікації". 

2. Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії обласної 
ради. 

 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
Рішення прийнято. 

 

XIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення Чернівецької міської ради від 30.03.2021 №Ц-787-

01/10-09 щодо передачі у комунальну власність Чернівецької міської 
територіальної громади нерухомого майна та земельної ділянки за адресою: 
вул. Паризької комуни, 1 в м. Чернівцях. 
Виступили: Чернушка С.І. 

Вирішили:  



1. Звернення Чернівецької міської ради від 30.03.2021 №Ц-787-01/10-
09 щодо передачі у комунальну власність Чернівецької міської територіальної 
громади нерухомого майна та земельної ділянки за адресою: вул. вул. Кравса 
Антона, 1 в м. Чернівцях, взяти до відома. 

2. Вважати недоцільним передачу нерухомого майна за адресою: вул. 
Паризької комуни, 1 в м. Чернівцях, оскільки зазначене нерухоме майно 
передано в оренду територіального управління Державного бюро розслідувань, 
розташованого у місті Хмельницькому. 

Результат голосування: 16 – "за", 0 – "проти", 1 – "утримався". 
Рішення прийнято. 

 

XIIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення комунальної спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ 

ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів "Багатопрофільний ліцей 
для обдарованих дітей" від 26.03.2021 №58 щодо побудови на території закладу 
Буковинського палацу водних видів спорту за ініціативою Чернівецької ОДА. 
Виступили: Семанюк М.К. 

Вирішили:  

1. Звернення комунальної спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ 
ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів "Багатопрофільний ліцей 
для обдарованих дітей" від 26.03.2021 №58 взяти до відома. 

2. Погодити побудову на території школи-інтернату Буковинського 
палацу водних видів спорту за ініціативою Чернівецької обласної державної 
адміністрації. 

3. Внести відповідний проект рішення з даного питання для розгляду 
на сесії обласної ради. 

4. Запросити на сесію обласної ради представників Департаменту 
капітального будівництва, містобудування та архітектури Чернівецької 
обласної державної адміністрації щодо надання роз’яснень з даного питання 
або інших представників Чернівецької обласної державної адміністрації 
відповідальних за побудову даного об’єкта. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
Рішення прийнято. 

 
 
 
 



XІV. Слухали: 
Про розгляд проєкту рішення "Про затвердження Положення про 

наглядову раду закладу фахової передвищої освіти, що перебуває у спільній 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області". 
Виступили: Чернушка С.І., Мунтян І.М. 

Вирішили:  

1. Внести зміни до п. 3.4. та п. 3.7. Положення про наглядову раду 
закладу фахової передвищої освіти, що перебуває у спільній власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області, виклавши їх в 
наступній редакції:  

"3.4. Персональний склад наглядової ради затверджується рішенням сесії 
обласної ради.  

Керівник закладу фахової передвищої освіти може надавати свої 
вмотивовані пропозиції обласній раді щодо персонального складу наглядової 
ради". 

"3.7. Обласна рада має право достроково припинити повноваження 
наглядової ради або окремих її членів". 

2. Рекомендувати проєкт рішення "Про затвердження Положення про 
наглядову раду закладу фахової передвищої освіти, що перебуває у спільній 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області" зі 
змінами та доповненнями для розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
Рішення прийнято. 

 

XV. Слухали: 
Про розгляд проєкту рішення "Про затвердження Положення про 

спостережну раду обласних комунальних некомерційних підприємств, закладів 
охорони здоров'я, що перебувають у спільній власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст області та Порядку утворення та роботи комісії з обрання 
кандидатів до спостережних рад обласних комунальних некомерційних 
підприємств, закладів охорони здоров'я, що перебувають у спільній власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області. 
Виступили: Чернушка С.І., Мунтян І.М. 

Вирішили:  

1. Внести зміни до п. 3.5. Положення про спостережну раду обласних 
комунальних некомерційних підприємств, закладів охорони здоров'я, що 
перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області, виклавши його в наступній редакції: 



"3.5. У разі припинення представником громадськості, громадського 
об'єднання чи організації, що здійснює професійне самоврядування, членства у 
спостережній раді його місце може зайняти наступний за черговістю кандидат 
до складу спостережної ради, який набрав найбільшу кількість голосів за 
результатами проведення рейтингового голосування. 

Включення нового члена до спостережної ради здійснюється рішенням 
сесії обласної ради". 

2. Внести зміни до п. 2 Порядку утворення та роботи комісії з обрання 
кандидатів до спостережних рад обласних комунальних некомерційних 
підприємств, закладів охорони здоров'я, що перебувають у спільній власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області, виклавши його в наступній 
редакції:  

"2. Комісія з обрання кандидатів до спостережної ради медичних закладів 
(далі за текстом - Комісія) у складі голови, секретаря та членів утворюється 
рішенням сесії обласної ради як постійно діючий орган". 

3. Рекомендувати проєкт рішення "Про затвердження Положення про 
спостережну раду обласних комунальних некомерційних підприємств, закладів 
охорони здоров'я, що перебувають у спільній власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст області та Порядку утворення та роботи комісії з обрання 
кандидатів до спостережних рад обласних комунальних некомерційних 
підприємств, закладів охорони здоров'я, що перебувають у спільній власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області" зі змінами та доповненнями 
для розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
Рішення прийнято. 

 

XVІ. Слухали: 
Про розгляд проєкту рішення "Про реорганізацію обласного комунального 

підприємства "Консультативно-інформаційний центр" шляхом приєднання до 
комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна спільної 
власності територіальних громад". 
Виступили: Прохорова-Скрипа О.С., Чернушка С.І. 

Вирішили:  

Рекомендувати проєкт рішення "Про реорганізацію обласного 
комунального підприємства "Консультативно-інформаційний центр" шляхом 
приєднання до комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна 
спільної власності територіальних громад" для розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: 9 – "за", 0 – "проти", 8 – "утримався". 
Рішення прийнято. 



XVIІ. Слухали: 
Про розгляд проєкту рішення "Про структуру та чисельність виконавчого 

апарату обласної ради". 
Виступили: Прохорова-Скрипа О.С. 

Вирішили:  

Рекомендувати проєкт рішення "Про структуру та чисельність виконавчого 
апарату обласної ради" для розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: 9 – "за", 0 – "проти", 8 – "утримався". 
Рішення прийнято. 

 

XVIIІ. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проєкту рішення "Про внесення змін та доповнень до рішення 36-ї сесії 
обласної ради VII скликання від 04.02.2020 №13-36/20 "Про ліквідацію 
обласного комунального некомерційного підприємства "Обласний дитячий 
протитуберкульозний санаторій "Садгора" та обласної комунальної медичної 
установи "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора". 
Виступили: Чорний О.В., Матейчук С.З., Годнюк Л.О., Мунтян І.М. 

Вирішили:  

1. Внести зміни до проєкту рішення "Про внесення змін та доповнень до 
рішення 36-ї сесії обласної ради VII скликання від 04.02.2020 № 13-36/20 «Про 
ліквідацію обласного комунального некомерційного підприємства "Обласний 
дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора" та обласної комунальної 
медичної установи "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора", 
виклавши його в новій редакції, а саме: 

1.1. Пункт 12 даного рішення викласти в новій редакції:  
"12. Нерухоме майно, яке обліковується на балансі обласної комунальної 

медичної установи «Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій «Садгора» 
(згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 14.05.2003 №747039), 
а саме: протитуберкульозний корпус літ. "А" пл. 2534,6 кв.м., пульмонологічний 
корпус літ. "Б" пл. 1059,0 кв.м., школа літ. "В" пл. 1941,5 кв.м., харчоблок літ. "Д" 
пл. 878,5 кв.м., рентгенологічний корпус літ. "Е" пл. 392,6 кв.м., майстерня літ. 
"Ж" пл. 240,9 кв.м., гаражі літ. "З" пл. 204,7 кв.м., пральня-котельня літ. "Л" пл. 
377,4 кв.м., вбиральня літ."К", передати на баланс обласної комунальної установи 
«Чернівецький обласний центр соціально-психологічної допомоги»." 

1.2. Доповнити дане рішення пунктами 12.1. та 12.2. наступного змісту: 
" 12.1. Рухоме майно (основні засоби, - інші необоротні матеріальні активи, - 

малоцінні та швидкозношувані предмети та матеріали), яке обліковується на 
балансі обласної комунальної медичної установи «Обласний дитячий 



протитуберкульозний санаторій «Садгора» передати на баланс обласної 
комунальної установи «Чернівецький обласний центр соціально-психологічної 
допомоги», згідно з додатком 1 та 2 цього рішення.  

12.2. Надати дозвіл ОКМУ "Обласний дитячий протитуберкульозний 
санаторій «Садгора» на списання з балансу основних засобів, згідно з додатком 3 
цього рішення. " 

1.3. Пункт 13 даного рішення викласти в новій редакції: 
" 13. Доручити голові обласної ради створити комісії з приймання – 

передачі нерухомого майна зазначеного в пунктах 12-12.1. даного рішення та 
затвердити відповідні акти приймання-передачі. " 

1.4. Пункт 14 Даного рішення викласти в новій редакції: 
" 14. Доручити Департаменту охорони здоров'я обласної державної 

адміністрації вирішити всі організаційні питання з ліквідації обласного 
комунального некомерційного підприємства Обласний дитячий 
протитуберкульозний санаторій «Садгора» та обласної комунальної медичної 
установи Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій «Садгора» відповідно 
до норм чинного законодавства. " 

1.5. Пункт 16 даного рішення викласти в новій редакції: 
" 16. Передати в постійне користування обласної комунальної установи 

"Чернівецький обласний центр соціально-психологічної допомоги" земельну 
ділянку площею 9,4653 га, кадастровий номер 7310136900:55:005:0021 за адресою: 
58000, Чернівецька область, місто Чернівці, вулиця Підкови Івана, земельна 
ділянка 11. " 

1.6. Пункт 17 даного рішення викласти в новій редакції: 
" 17. Керівнику обласної комунальної установи "Чернівецький обласний 

центр соціально-психологічної допомоги" здійснити необхідні реєстраційні дії з 
питань припинення та оформлення прав на відповідну земельну ділянку. " 

1.7. Пункт 19 даного рішення викласти в новій редакції:  
" 19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

обласної державної адміністрації Наталію ГУСАК, постійні комісії обласної ради з 
питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області (Олександр БОЛТУНОВ), з питань охорони здоров'я, праці та 
соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей (Ігор 
ШКРОБАНЕЦЬ), з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, 
агропромислового розвитку та земельних відносин (Василь ГОНЧАР). " 

2. Рекомендувати проєкт рішення "Про внесення змін та доповнень до 
рішення 36-ї сесії обласної ради VII скликання від 04.02.2020 № 13-36/20 «Про 
ліквідацію обласного комунального некомерційного підприємства "Обласний 
дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора" та обласної комунальної 
медичної установи "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора", 
зі змінами та доповненнями для розгляду на сесії обласної ради. 

 

Результат голосування: 16 – "за", 0 – "проти", 1 – "утримався". 
Рішення прийнято. 



XІX. Слухали: 
Про розгляд звернення обласного протитуберкульозного санаторію 

"Красноїльськ" від 12.05.2021 №48/02-02 щодо передачі нерухомого та 
рухомого майна на баланс відповідного закладу з метою завершення процедури 
ліквідації санаторію. 
Виступили: Гнатюк В.І., Мунтян І.М., Болтунов О.В., Годнюк Л.О., Грижук 
В.І., Добржанський С.О., Жаровський В.Я., Лесюк Ю.М., Руссу В.В., Семенюк 
І.В., Скорейко П.М., Ткачук В.В., Чорний О.В. 

Вирішили:  

1. Звернення обласного протитуберкульозного санаторію "Красноїльськ" 
від 12.05.2021 №48/02-02 щодо передачі нерухомого та рухомого майна на 
баланс відповідного закладу з метою завершення процедури ліквідації 
санаторію, взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії обласної ради внести зміни до рішення 36-ї сесії 
обласної ради VII скликання від 04.02.2020 №12-36/20 "Про ліквідацію 
протитуберкульозного санаторію "Красноїльськ" СТМО "Фтизіатрія", а саме: 

2.1. В пункті 7 даного рішення замінити слова: "обласного комунального 
підприємства "Центр комунального майна" на слова: "обласної комунальної 
установи «Чернівецький обласний центр соціально-психологічної допомоги»". 

2.2. Доповнити дане рішення пунктом 7.1. наступного змісту: 
" 7.1. Рухоме майно, яке обліковується на балансі обласного 

протитуберкульозного санаторію "Красноїльськ" СТМО "Фтизіатрія" передати 
на баланс обласної комунальної установи "Чернівецький обласний центр 
соціально-психологічної допомоги", згідно з додатком 1 до цього рішення. " 

2.3. Пункт 8 даного рішення викласти в новій редакції: 
" 8. Доручити голові обласної ради створити комісію з приймання-передачі 

нерухомого та рухомого майна згідно з пунктами 7 та 7.1. цього рішення та 
затвердити відповідні акти приймання-передачі. " 

2.4. Пункт 10 даного рішення викласти в новій редакції: 
" 10. Передати в постійне користування обласної комунальної установи 

"Чернівецький обласний центр соціально-психологічної допомоги" земельну 
ділянку площею 16,5165 га, кадастровий номер 7324555400:01:002:0133, яка 
розташована за адресою: Чернівецька область, Сторожинецький район, смт. 
Красноїльськ, вул. Штефана чел Маре, 173. " 

2.5. Пункт 11 даного рішення викласти в новій редакції: 
" 11. Доручити керівнику обласної комунальної установи "Чернівецький 

обласний центр соціально-психологічної допомоги" здійснити необхідні 
реєстраційні дії з питань припинення та оформлення прав на відповідну 
земельну ділянку. " 

2.6. В пункті 13 даного рішення замінити слова: "обласному комунальному 
підприємству "Центр комунального майна" на слова: "обласної комунальної 
установи «Чернівецький обласний центр соціально-психологічної допомоги»". 



2.7. В пункті 13.2 даного рішення замінити слова: "ОКП "Центр 
комунального майна" на слова: "обласній комунальній установі «Чернівецький 
обласний центр соціально-психологічної допомоги»". 

2.8. Пункт 14 даного рішення викласти в новій редакції: 
" 14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

голови обласної державної адміністрації Наталію ГУСАК, постійні комісії 
обласної ради з питань управління об’єктами спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області (Олександр БОЛТУНОВ), з питань охорони 
здоров’я, праці, соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і 
членів їх сімей (Ігор ШКРОБАНЕЦЬ). 

3. Внести проєкт рішення "Про внесення змін до рішення 36-ї сесії 
обласної ради VII скликання від 04.02.2020 №12-36/20 "Про ліквідацію 
протитуберкульозного санаторію "Красноїльськ" СТМО "Фтизіатрія" зі змінами 
та доповненнями для розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
Рішення прийнято. 

 

XX. Слухали: 
Про передачу в оренду окремого нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області. 
Виступили: Бардюк І.В. 

Вирішили:  

1. Включити до Переліку другого типу та вважати за доцільне 
передати в оренду: 

1.1. ОКУ ʺЧернівецька обласна філармонія імені Дмитра Гнатюкаʺ 
нерухоме майно (приміщення напівпідвалу площею 220,6 кв.м. та першого 
поверху площею 13,4 кв.м.) загальною площею 234,0 кв.м. за адресою: пров. 
Вірменський, 2 в м. Чернівцях. 

1.2. Державному архіву Чернівецької області нерухоме майно (частину 
підвального приміщення будівлі літ А) площею 418 кв.м. за адресою: пров. 
Текстильників, 1 в м. Чернівцях. 

2. Встановити річну оренду плату за користування майном, 
зазначеним у пунктах 1.1. – 1.2. у розмірі 1 грн та передбачити в договорах 
оренди відшкодування вартості спожитих комунальних послуг та інших 
обов’язкових платежів. 

3. Погодити передачу в оренду Територіальному управлінню 
Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому 
додатково нерухомого майна площею 331,1 кв.м. за адресою: вул. Кравса 
Антона (Паризької комуни), 1 в м. Чернівцях. 



4. Внести проект рішення із зазначеного питання на розгляд сесії 
обласної ради. 

 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
Рішення прийнято. 

 

XXІ. Слухали: 
Про розгляд звернення ОКНП "Чернівецький обласний шкірно-

венерологічний диспансер" щодо передачі в оренду окремого нерухомого 
майна за адресою: вул. Р.-Ф. Кайндля у м. Чернівцях (термінал та аптечний 
пункт). 
Виступили: Бардюк І.В. 

Вирішили:  

Включити до Переліку першого типу та передати в оренду, у відповідності 
до Порядку, нерухоме майно, що є на балансі ОКНП ʺЧернівецький обласний 
шкірно-венерологічний диспансерʺ: 

1.  Частину приміщення будівлі поліклінічного відділення площею 2 
кв.м. за адресою: вул. Р.-Ф.Кайндля, 9 в м. Чернівцях;  

Мета оренди – розміщення інформаційно-платіжного терміналу 
самообслуговування. 

2. Частину приміщення другого поверху поліклінічного відділення 
площею 20,8 кв.м. за адресою: вул. Р.-Ф.Кайндля, 9 в м. Чернівцях; 

Мета оренди – розміщення аптечного пункту. 
 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
Рішення прийнято. 

 

XXIІ. Слухали: 
Про продовження дії договорів оренди окремого нерухомого майна 

спільної власності територіальних громад області. 
Виступили: Бардюк І.В. 

Вирішили:  

Включити до Переліку другого типу об’єкти оренди та продовжити: 



− на два роки 11 місяців дію договору оренди нерухомого майна від 
15.09.2013 №15/13 за адресою: пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях між 
Чернівецькою обласною радою та Чернівецьким медичним фаховим коледжем; 

− на два роки дію договорів оренди нерухомого майна від 01.01.2013 
№1/13 та від 29.11.2013 №24/13 за адресою: вул. Головна, 60 в м. Чернівцях між 
Чернівецькою обласною радою та територіальним управлінням Державної 
судової адміністрації України в Чернівецькій області. 

 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
Рішення прийнято. 

 

XXIIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення Державної служби з лікарських засобів та 

контролю за наркотиками у Чернівецькій області та ОКП "Центр комунального 
майна" щодо внесення змін до договору оренди нерухомого майна від 
01.01.2011 № 1/11 за адресою: вул. Головна, 29 у м. Чернівцях в частині 
зменшення площі орендованого майна. 
Виступили: Бардюк І.В. 

Вирішили:  

Погодити внесення змін до договору оренди нерухомого майна від 
01.01.2011 № 1/11 за адресою: вул. Головна, 29 в м. Чернівцях між 
Чернівецькою обласною радою та Державною службою з лікарських засобів та 
контролю за наркотиками у Чернівецькій області  в частині зменшення площі 
використання орендованого майна на 13 кв.м. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
Рішення прийнято. 

 

XXІV. Слухали: 
Про розгляд звернення ОКНП "Чернівецька лікарня швидкої медичної 

допомоги" щодо передачі в оренду окремого нерухомого майна за адресою: 
вул. Фастівська, 2 в м. Чернівцях. 
Виступили: Бардюк І.В. 

Вирішили:  

Включити до Переліку першого типу та передати в оренду, у відповідності 
до Порядку, нерухоме майно (частину приміщення фойє першого поверху 
будівлі літ А) площею 60,53 кв.м., що є на балансі ОКНП ʺЧернівецька лікарня 
швидкої медичної допомогиʺ за адресою: вул. Фастівська, 2 м. Чернівцях.  



Мета оренди – розміщення торгівельних об’єктів з продажу книг, газет і 
журналів, виданих українською мовою. 

Результат голосування: 9 – "за", 0 – "проти", 8 – "утримався". 
Рішення прийнято. 

 

XXV. Слухали: 
Про погодження переліку нерухомого майна, що може бути передано в 

оренду у 2021 році. 
Виступили: Бардюк І.В. 

Вирішили:  

1. Погодити та включити до переліку першого типу нерухоме майно, 
що може бути передано в оренду в 2021 році (Перелік додається). 

2. Встановити, що за пропозиціями балансоутримувачів та власника 
майна зазначений Перелік протягом року може уточнюватися. 

 

Результат голосування: 11 – "за", 0 – "проти", 6 – "утримався". 
Рішення прийнято. 

 

XXVІ. Слухали: 
Про розгляд звернення орендаря – приватного підприємства "Вертекс-

Плюс" щодо надання дозволу на передачу в суборенду частини орендованого 
майна за адресою: вул. Головна, 29 у м. Чернівцях. 
Виступили: Бардюк І.В. 

Вирішили:  

1. Надати дозвіл орендарю приватному підприємству ʺВертекс-Плюсʺ 
на передачу в суборенду 70 кв.м. орендованого майна згідно договору в редакції 
додаткової угоди від 16.09.2008 №84-Д за адресою: вул. Головна, 29 у м. 
Чернівцях. 

2. Внести зміни в зазначений договір оренди в частині перерахунку 
орендної плати. 

 

Результат голосування: 11 – "за", 0 – "проти", 6 – "утримався". 
Рішення прийнято. 

 
 



XXVIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення орендаря колективного підприємства ʺРБК 

ОСНОВАʺ щодо надання дозволу на розробку проекту будівництва ʺЦентру 
сучасної медициниʺ з влаштуванням підземного та наземного паркінгу за 
адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях. 
Виступили: запрошені не прибули на засідання комісії. 

Вирішили:  

Зазначене питання залишити без розгляду. 

Результат голосування: 11 – "за", 0 – "проти", 6 – "утримався". 
Рішення прийнято. 

 

XXVIIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення орендаря ФОП Балахтаря О.В. щодо внесення змін 

у діючі договори оренди нерухомого майна. 
Виступили: Бардюк І.В. 

Вирішили:  

1. Вважати за доцільне внесення змін до договорів оренди нерухомого 
майна №17/20 від 01.12.2020 за адресою: вул. Буковинська, 1-А в м. Чернівцях 
та №18/20 від 01.12.2020 за адресою: вул. Героїв Майдану, 242 в м. Чернівцях, а 
саме: 

1.1. Пункт 7.1. розділу І ʺЗмінювані умови договоруʺ договору №17/20 
від 01.12.2020 викласти в такій редакції:  

ʺМета оренди – аптечний пунктʺ. 
1.2. Пункт 7.1. розділу І ʺЗмінювані умови договоруʺ договору №18/20 

від 01.12.2020 викласти в такій редакції:  
ʺМета оренди – аптечний пунктʺ. 
2. Рекомендувати голові обласної ради та балансоутримувачам 

нерухомого майна підписати відповідні зміни до вищезазначених договорів 
оренди. 
 

Результат голосування: 12 – "за", 0 – "проти", 5 – "утримався". 
Рішення прийнято. 

 

XXІX. Слухали: 



Про розгляд звернення ОКНП "Чернівецька обласна дитяча клінічна 
лікарня" щодо передачі в оренду окремого нерухомого майна за адресою: вул. 
Руська, 207-а в м. Чернівцях (аптечний пункт). 
Виступили: Бардюк І.В. 

Вирішили:  

Включити до Переліку першого типу та передати в оренду, у відповідності 
до Порядку, нерухоме майно (частину приміщення першого поверху будівлі літ 
А) орієнтовною площею 18 кв.м., що є на балансі ОКНП ʺЧернівецька обласна 
дитяча клінічна лікарняʺ за адресою: вул. Руська, 207-А у м. Чернівцях.  

Мета оренди – розміщення аптечного пункту. 

Результат голосування: 12 – "за", 0 – "проти", 5 – "утримався". 
Рішення прийнято. 

 

XXX. Слухали: 
Про списання та передачу окремого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області. 
Виступили: Луканюк О.В. 

Вирішили:  

1. Внести на розгляд сесії обласної ради питання про надання дозволу 
на списання в установленому порядку з балансу: 

1.1. Комунального закладу «Інститут післядипломної педагогічної 
освіти Чернівецької області»: 

1.1.1. Ксерокс Canon, інвентарний № 101480338, балансовою вартістю 
14400,00 грн. з нарахованим  зносом 14400,00 грн.; 

1.1.2. Комплект ITC з автоматичної підготовки вчителів, інвентарний № 
101480339, балансовою вартістю 20800,00 грн. з нарахованим зносом 20800,00 
грн.; 

1.1.3. Комп’ютер викладача, інвентарний № 101480324, балансовою 
вартістю 6104,00 грн. з нарахованим  зносом 6104,00 грн. 

1.2. Комунального закладу "Вижницька спеціалізована школа-інтернат I-III 
ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів художньо-
естетичного циклу імені Назарія Яремчука" склад-майстерня літ. "Л-М", 1977 
року введена в експлуатацію, інвентарний № 10310015, первісною вартістю 
41563, 00 грн. із нарахованим повним зносом за адресою: вул. Шухевича, 6-8 в 
м. Вижниця. 

1.2. Обласного комунального некомерційного підприємства "Буковинський 
клінічний онкологічний центр": 



1.2.1. Пульсоксиметр NOVAME, 2001 року введений в експлуатацію, 
інвентарний номер 10470431, балансовою вартістю 21735,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.2.2. Система інгаляційної анестезії Prima, 2007 року введена в 
експлуатацію, інвентарний номер 10470541, балансовою вартістю 321121,00 
грн., із нарахованим повним зносом; 

1.2.3. Бронхоскоп Б-ВО-3-1, 2011 року введений в експлуатацію, 
інвентарний номер 10470541, балансовою вартістю 44800,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.2.4. Процесор для друку рентгенплівки СН1000, 2011 року введений в 
експлуатацію, інвентарний номер 10470058, балансовою вартістю 28250,00 
грн., із нарахованим повним зносом. 

2. Внести на розгляд сесії обласної ради питання про надання  дозволу 
на передачу з балансу: 

2.1. Обласного комунального некомерційного підприємства 
"Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф" на баланс громадського формування "Буковинська народна 
комендатура": 

2.1.1. Автомобіль УАЗ 3962-01, 1989 року випуску, реєстраційний номер 
СЕ49-29BС, шасі (кузов, рама) 18069, інвентарний номер 10510092, балансовою 
вартістю 17998,00 грн. із нарахованим зносом 13635,04 грн., залишкова вартість 
4362,96 грн.; 

2.1.2. Автомобіль УАЗ 3962, 1991 року випуску, реєстраційний номер  
СЕ62-53AT, шасі (кузов, рама) XTT396200M0098396, інвентарний номер 
10510091, балансовою вартістю 22797,00 грн. із нарахованим зносом 17890,24 
грн., залишкова вартість 4906,76 грн.; 

2.1.3. Автомобіль УАЗ 3962, 2005 року випуску, реєстраційний номер   
СЕ30-58AE, шасі (кузов, рама) 37410050208741, 37410050452162 інвентарний 
номер 10510058, балансовою вартістю 151080,00 грн. із нарахованим зносом 
115356,48 грн., залишкова вартість 35723,52 грн. 

2.2. Обласного комунального некомерційного підприємства "Чернівецький 
обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" на 
баланс комунального некомерційного підприємства Глибоцької районної ради 
"Глибоцька центральна районна лікарня": автомобіль УАЗ 396294, 2008 року 
випуску, реєстраційний номер СЕ5375AM, шасі (кузов, рама) 
XTT37419480441372, 37410080462664 інвентарний номер 10510061, 
балансовою вартістю 198004,00 грн. із нарахованим зносом 148766,90 грн., 
залишкова вартість 49237,10 грн. 

2.3. Обласного комунального некомерційного підприємства "Чернівецький 
обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" на 
баланс Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім. В.Ю. Шкрібляка: 



2.3.1. Автомобіль ГАЗ 2705, 2003 року випуску, реєстраційний номер  СЕ 
0646 ВС, шасі (кузов, рама) ХТН27050030311988, 27050030028673, інвентарний 
номер 10510038, балансовою вартістю 75749,00 грн. із нарахованим зносом 
61912,50 грн., залишкова вартість 13836,50 грн.; 

2.3.2. Автомобіль ГАЗ 32214, 1997 року випуску, реєстраційний номер  СЕ 
7956 ВІ, шасі (кузов, рама) 322140V0041802, 35686, інвентарний номер 
10510138, балансовою вартістю 104028,00 грн. із нарахованим зносом 78508,05 
грн., залишкова вартість 25519,95 грн. 

2.4. Обласного комунального некомерційного підприємства "Чернівецька 
обласна психіатрична лікарня" на баланс обласного комунального 
некомерційного підприємства "Чернівецька обласна клінічна лікарня": 

2.4.1. Ліжко функціональне, інвентарний № 10470994, первісна вартість  
5385,00 грн. з нарахованим амортизаційним зносом 3052,78 грн., залишкова 
вартість 2332, 22 грн.; 

2.4.2. Пральна машина, інвентарний № 10420993, первісна вартість  
10159,00 грн. з нарахованим амортизаційним зносом 5755,71 грн., залишкова 
вартість 4403, 29 грн.; 

2.4.3. Холодильник, інвентарний №10460186, первісна вартість  5630,00 
грн. з нарахованим амортизаційним зносом 1267,1 грн., залишкова вартість 
4362, 90 грн.; 

2.4.4. Шафа універсальна, інвентарний №10640904, первісна вартість  
1798,00 грн. з нарахованим амортизаційним зносом 1798,00 грн., залишкова 
вартість 0,00 грн.; 

2.4.5. Куток медсестри, інвентарний №10640883, первісна вартість  4858,00 
грн. з нарахованим амортизаційним зносом 4858,00 грн., залишкова вартість 
0,00 грн.; 

2.4.6. Ліжко функціональне, інвентарний №10640979, первісна вартість  
2501,00 грн. з нарахованим амортизаційним зносом 2039,2 грн., залишкова 
вартість 461,80 грн.; 

2.4.7. Ліжко функціональне, інвентарний №10640980, первісна вартість  
2501,00 грн. з нарахованим амортизаційним зносом 2039,2 грн., залишкова 
вартість 461,80 грн.; 

2.4.8. Ліжко функціональне, інвентарний №10640981, первісна вартість  
2918,00 грн. з нарахованим амортизаційним зносом 2377,79 грн., залишкова 
вартість 540,21 грн.; 

2.4.9. Ліжко функціональне, інвентарний №10640982, первісна вартість  
2918,00 грн. з нарахованим амортизаційним зносом 2379,6 грн., залишкова 
вартість 538,40 грн. 

2.5. Обласної комунальної установи "Буковинський центр культури і 
мистецтва" на баланс Державного архіву Чернівецької області фільмофонд у 
кількості 2218 частин – 258 копій (загальна сума 22756, 58 грн.) з комплектом 



стелажів на яких вони зберігаються та касети відеофонду – 2340 одиниць 
(загальна сума 87399, 00 грн.). 

2.6. Обласної комунальної установи "Буковинський центр культури і 
мистецтва" на баланс обласного комунального підприємства "Центр 
комунального майна": 

2.6.1. Залізобетонний резервуар відсійник, загальна вартість 3112,97 грн. з 
нарахованим зносом 100%; 

2.6.2. Залізобетонний резервуар відсійник, загальна вартість 3112,97 грн. з 
нарахованим зносом 100%; 

2.6.3. Низьковольтна лінія, загальна вартість 3871,66 грн. з нарахованим 
зносом 100%; 

2.6.4. Дворова каналізація, загальна вартість 2810,78 грн. з нарахованим 
зносом 100%; 

2.6.5. Водопровідна сітка, загальна вартість 3506,5 грн. з нарахованим 
зносом 83%; 

2.6.6. Фільмоперевіряльний стіл, загальна вартість 273,19 грн. з 
нарахованим зносом 100%; 

2.6.7. Фільмоперевіряльний стіл, загальна вартість 273,19 грн. з 
нарахованим зносом 100%; 

2.6.8. Фільмоперевіряльний стіл, загальна вартість 273,19 грн. з 
нарахованим зносом 100%; 

2.6.9. Кінопроектор 23-КПК, загальна вартість 1778,48 грн. з нарахованим 
зносом 100%; 

2.6.10. Кінопроектор 23-КПК, загальна вартість 1778,48 грн. з нарахованим 
зносом 100%; 

2.6.11. Котел опалювальний, загальна вартість 7947,25 грн. з нарахованим 
зносом 100%; 

2.6.12. Котел опалювальний, загальна вартість 7947,25 грн. з нарахованим 
зносом 100%. 

2.7. Комунального некомерційного підприємства "Чернівецький обласний 
центр служби крові" на баланс Хотинської міської ради Хотинської міської 
об’єднаної територіальної громади: 

2.7.1. Башня Рожновського, 1994 року введений в експлуатацію, 
інвентарний №10490090, первісною вартістю 6766 грн., нарахованим зносом 
4605 грн.; 

2.7.2. Газовий лічильник, 2007 року введений в експлуатацію, 
інвентарний №10490099, первісною вартістю 3434 грн., нарахованим зносом 
2337 грн.; 

2.7.3. Насос водяний, 1998 року введений в експлуатацію, інвентарний 
№10490121, первісною вартістю 5346,00 грн., нарахованим зносом 3638,00 грн.; 



2.7.4. Котел Ністу, 2006 року введений в експлуатацію, інвентарний 
№10490122, первісною вартістю 13608,00 грн., нарахованим зносом 9261,00 
грн.; 

2.7.5. Котел Ністу, 2006 року введений в експлуатацію, інвентарний 
№10490123, первісною вартістю 13986,00 грн., нарахованим зносом 9308,00 
грн.; 

2.7.6. Насос водяний, 2004 року введений в експлуатацію, інвентарний 
№10490141, первісною вартістю 8011,00 грн., нарахованим зносом 5331,00 грн.; 

2.7.7. Коректор газу, 2008 року введений в експлуатацію, інвентарний 
№10490147, первісною вартістю 7226,00 грн., нарахованим зносом 4809,00 грн.; 

2.7.8. Електролічильник, 2017 року введений в експлуатацію, інвентарний 
№10490171, первісною вартістю 2004,00 грн., нарахованим зносом 1334,00 грн.; 

2.7.9. Клапан відсікач, 2008 року введений в експлуатацію, інвентарний 
№10420199, первісною вартістю 3226,00 грн., нарахованим зносом 2195,00 грн. 

2.8. Обласного комунального некомерційного підприємства 
"Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф" на баланс обласного комунального некомерційного підприємства 
"Чернівецький обласний стоматологічний центр": 

2.8.1. Кардіодефібрилятор - монітор ДКІ-Н-15 Ст Біфазик +, 2008 року 
випуску, інвентарний №10470098, балансовою вартістю 58218,00 грн., із 
нарахованим зносом 47119,20 грн.; 

2.8.2. Дефібрилятор ДКИ-Н-02, 2001 року випуску, інвентарний номер 
10470055, балансовою вартістю 10423,00 грн., із нарахованим зносом 7736,52 
грн. 

3. Надати дозвіл на списання в установленому порядку з балансу: 
3.1. Комунального закладу "Інститут післядипломної педагогічної освіти 

Чернівецької області": 
3.1.1. Ксерокс, інвентарний №101480319, балансовою вартістю 4333,00 

грн. з нарахованим  зносом 4333,00 грн.; 
3.1.2. Комп’ютер учня, інвентарний №101480323, балансовою вартістю 

3819,00 грн. з нарахованим  зносом 3819,00 грн.; 
3.1.3. Комп’ютер учня, інвентарний №101480361, балансовою вартістю 

3819,00 грн. з нарахованим  зносом 3819,00 грн.; 
3.1.4. Комп’ютер учня, інвентарний №101480362, балансовою вартістю 

3819,00 грн. з нарахованим  зносом 3819,00 грн.; 
3.1.5. Комп’ютер учня, інвентарний №101480363, балансовою вартістю 

3819,00 грн. з нарахованим  зносом 3819,00 грн.; 
3.1.6. Копіювальний апарат Canon, інвентарний №101490069, балансовою 

вартістю 3430,00 грн. з нарахованим  зносом 3430,00 грн.; 
3.1.7. Комп’ютер викладача, інвентарний №101480012, балансовою 

вартістю 3819,00 грн. з нарахованим  зносом 3819,00 грн.; 
4. Встановити, що всі деталі, вузли та матеріали розібраного 

демонтованого обладнання, які придатні для подальшого використання, 



оприбутковуються на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку, а 
непридатні, як вторинна сировина, обов'язково здаються установі, на яку 
покладено збір такої сировини. 

 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
Рішення прийнято. 

 
 
Голова постійної комісії                                                 Олександр БОЛТУНОВ 
 
 
 
Секретар постійної комісії                                                   Марія ТИМІНСЬКА 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
20 травня 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про обрання секретаря постійної комісії з 
питань управління об’єктами спільної 
власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області 

 

 
Заслухавши та обговоривши пропозицію голови постійної комісії 

Болтунова Олександра Валерійовича щодо кандидатури Тимінської Марії 
Степанівни на посаду секретаря постійної комісії з питань управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, 
комісія 

ВИРІШИЛА: 

Обрати Тимінську Марію Степанівну секретарем постійної комісії з 
питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області. 
 
 
Голова постійної комісії                                             Олександр БОЛТУНОВ 



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
20 травня 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд результатів конкурсного 
добору на заміщення посади директора 
комунального закладу "Чернівецька 
спеціальна загальноосвітня школа №3" 

 

 
Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні"', статтями 38 та 39 Закону України "Про повну 
загальну середню освіту", Законом України "Про освіту", відповідно до 
рішення ХV сесії обласної ради VІІ скликання від 13.09.2017р. № 164-15/17 
"Про Положення про порядок призначення та звільнення з посад керівників 
підприємств, установ, закладів, організацій - об'єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області", розглянувши 
та обговоривши результати конкурсного добору на посаду директора 
комунального закладу "Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа №3" 
від 11.08.2020, згідно якого переможцем конкурсу визнано Добржанську 
Ольгу Михайлівну, комісія 

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем 
конкурсного добору на посаду директора комунального закладу "Чернівецька 
спеціальна загальноосвітня школа №3" визнано Добржанську Ольгу 
Михайлівну. 

2. Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної 
ради та рекомендувати сесії обласної ради призначити Добржанську Ольгу 
Михайлівну на посаду директора комунального закладу "Чернівецька 
спеціальна загальноосвітня школа №3", як переможця конкурсного відбору 
та укласти контракт строком на 5 років. 
 

 
Голова постійної комісії                                             Олександр БОЛТУНОВ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
20 травня 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд заяви в.о. генерального директора 
обласного комунального некомерційного 
підприємства "Чернівецький обласний 
ендокринологічний центр" Леонової Марини 
Олександрівни від 08.04.2021 щодо повторного 
розгляду питання "Про призначення Леонової 
Марини Олександрівни на посаду 
генерального директора обласного 
комунального некомерційного підприємства 
"Чернівецький обласний ендокринологічний 
центр" 

 

 
Заслухавши та обговоривши заяву в.о. генерального директора 

обласного комунального некомерційного підприємства "Чернівецький 
обласний ендокринологічний центр" Леонової Марини Олександрівни від 
08.04.2021 щодо повторного розгляду питання "Про призначення Леонової 
Марини Олександрівни на посаду генерального директора обласного 
комунального некомерційного підприємства "Чернівецький обласний 
ендокринологічний центр", комісія 

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити призначення Леонової Марини Олександрівни на 
посаду генерального директора обласного комунального некомерційного 
підприємства "Чернівецький обласний ендокринологічний центр". 

2. Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії 
обласної ради.  

 
 
Голова постійної комісії                                             Олександр БОЛТУНОВ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
20 травня 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд заяви начальника 
Чернівецького комунального обласного 
бюро технічної інвентаризації Ткачука 
В.М. від 04.03.2021 щодо продовження 
трудових відносин 
 

 

Розглянувши та обговоривши заяву начальника Чернівецького 
комунального обласного бюро технічної інвентаризації Ткачука В.М. від 
04.03.2021 щодо продовження трудових відносин шляхом укладання з ним 
контракту на новий строк та керуючись пунктом 2.4.1 Положення про 
порядок призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ, 
закладів, організацій - об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Чернівецької області, затвердженим рішенням ХV сесії обласної 
ради VІІ скликання від 13.09.2017р. № 164-15/17, комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради подовжити трудові 
відносини з начальником Чернівецького комунального обласного бюро 
технічної інвентаризації Ткачуком Василем Миколайовичем шляхом 
укладання контракту строком на 5 років.  
 
 
Голова постійної комісії                                             Олександр БОЛТУНОВ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
20 травня 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення ОКНП 
"Чернівецька обласна клінічна 
лікарня" від 17.03.2021 №962 щодо 
надання дозволу на демонтаж цегляної 
огорожі (240 м.) за адресою: вул. 
Головна, 137 в м. Чернівцях. 
 

 

Розглянувши та обговоривши звернення ОКНП "Чернівецька обласна 
клінічна лікарня" від 17.03.2021 №962 щодо надання дозволу на демонтаж 
цегляної огорожі (240 м.) за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях., 
комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити надання дозволу ОКНП "Чернівецька обласна клінічна 
лікарня" на демонтаж (з заміною) частини цегляної огорожі довжиною 240 
метрів, яка розташована за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях. 

2. Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії 
обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії                                            Олександр БОЛТУНОВ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
20 травня 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення ОКНП 
"Чернівецька обласна клінічна 
лікарня" від 20.04.2021 №1351 щодо 
надання дозволу на облаштування на 
території лікарні автомобільної стоянки 
площею 380 кв.м. за адресою: вул. 
Головна, 137 в м. Чернівцях 
 

 

Розглянувши та обговоривши звернення ОКНП "Чернівецька обласна 
клінічна лікарня" від 20.04.2021 №1351 щодо надання дозволу на 
облаштування автомобільної стоянки площею 380 кв.м. на території лікарні 
за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях, комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити надання дозволу ОКНП "Чернівецька обласна клінічна 
лікарня" на облаштування на території лікарні автомобільної стоянки 
площею 380 кв.м. за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях для потреб 
лікарні. 

2. Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії 
обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії                                             Олександр БОЛТУНОВ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
20 травня 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення ОКНП 
"Буковинський клінічний онкологічний 
центр" від 17.03.2021 №512 щодо надання 
дозволу на облаштування на території 
центру автомобільної стоянки площею 
300 кв.м за адресою: вул. Героїв 
Майдану, 242 в м. Чернівцях. 
 

 

Розглянувши та обговоривши звернення ОКНП "Буковинський 
клінічний онкологічний центр" від 17.03.2021 №512 щодо надання дозволу 
на облаштування на території центру автомобільної стоянки площею 300 
кв.м за адресою: вул. Героїв Майдану, 242 в м. Чернівцях, комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити надання дозволу ОКНП "Буковинський клінічний 
онкологічний центр" на облаштування на території центру автомобільної 
стоянки площею 300 кв.м за адресою: вул. Героїв Майдану, 242 в м. 
Чернівцях для потреб центру. 

2. Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії 
обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії                                            Олександр БОЛТУНОВ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
20 травня 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення ОКНП 
"Чернівецький обласний клінічний 
кардіологічний центр" від 22.03.2021 
№238 щодо надання дозволу на 
капітальний ремонт відділень центру із 
заміною мереж за адресою: вул. Героїв 
Майдану, 230 в м. Чернівцях 
 

 

Розглянувши та обговоривши звернення ОКНП "Чернівецький 
обласний клінічний кардіологічний центр" від 22.03.2021 №238 щодо 
надання дозволу на капітальний ремонт відділень центру із заміною мереж за 
адресою: вул. Героїв Майдану, 230 в м. Чернівцях, комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Звернення ОКНП "Чернівецький обласний клінічний 
кардіологічний центр" від 22.03.2021 №238 взяти до відома. 

2. Погодити надання дозволу ОКНП "Чернівецький обласний 
клінічний кардіологічний центр" на капітальний ремонт відділень центру із 
заміною мереж за адресою: вул. Героїв Майдану, 230 в м. Чернівцях. 

3. Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії 
обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії                                            Олександр БОЛТУНОВ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
20 травня 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення ОКНП 
"Чернівецька обласна дитяча клінічна 
лікарня" від 07.04.2021 №01-01/583 щодо 
передачі в користування (на баланс) 
лікарні нерухомого майна та земельної 
ділянки за адресою: вул. Руська, 205-А в 
м. Чернівцях 
 

 

Розглянувши та обговоривши звернення ОКНП "Чернівецька обласна 
дитяча клінічна лікарня" від 07.04.2021 №01-01/583 щодо передачі в 
користування (на баланс) лікарні нерухомого майна та земельної ділянки за 
адресою: вул. Руська, 205-А в м. Чернівцях, комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити передачу з балансу ОКП "Центр комунального майна" 
на баланс ОКНП "Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня" нерухомого 
майна, а саме: будівля літ. "А" площею 745,5 кв.м., прохідна літ. "Б" площею 
5,4 кв.м., які розташовані за адресою: вул. Руська, 205-А в м. Чернівцях. 

2. Погодити припинення за ОКП "Буковина-Фарм" права 
постійного користування земельною ділянкою площею 0,0616 га, 
кадастровий номер 7310136600:32:003:0110 за адресою: вул. Руська, 205-А та 
передати її у постійне користування ОКНП "Чернівецька обласна дитяча 
клінічна лікарня". 

3. Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії 
обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії                                            Олександр БОЛТУНОВ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
20 травня 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення ОКНП 
"Чернівецька обласна дитяча клінічна 
лікарня" від 19.04.2021 №01-02/619 щодо 
надання дозволу на облаштування на 
території лікарні автомобільної стоянки 
площею 250 кв.м. за адресою: вул. 
Руська, 207-А в м. Чернівцях 
 

 

Розглянувши та обговоривши звернення ОКНП "Чернівецька обласна 
дитяча клінічна лікарня" від 19.04.2021 №01-02/619 щодо надання дозволу на 
облаштування на території лікарні автомобільної стоянки площею 250 кв.м. 
за адресою: вул. Руська, 207-А в м. Чернівцях, комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити надання дозволу ОКНП "Чернівецька обласна дитяча 
клінічна лікарня" на облаштування на території лікарні автомобільної 
стоянки площею 250 кв.м. за адресою: вул. Руська, 207-А в м. Чернівцях для 
потреб лікарні. 

2. Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії 
обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії                                            Олександр БОЛТУНОВ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
20 травня 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення Чернівецького 
регіонального центру перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників 
органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, 
установ та організацій від 07.04.2021 №02-
04/121 щодо перейменування центру у 
комунальний заклад післядипломної освіти 
"Чернівецький регіональний центр 
підвищення кваліфікації" 
 

 

Розглянувши та обговоривши звернення Чернівецького регіонального 
центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, 
установ та організацій від 07.04.2021 №02-04/121 щодо перейменування 
центру у комунальний заклад післядипломної освіти "Чернівецький 
регіональний центр підвищення кваліфікації", комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити перейменування Чернівецького регіонального центру 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та 
організацій у комунальний заклад післядипломної освіти "Чернівецький 
регіональний центр підвищення кваліфікації". 

2. Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії 
обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії                                            Олександр БОЛТУНОВ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
20 травня 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення Чернівецької 
міської ради від 30.03.2021 №Ц-787-01/10-09 
щодо передачі у комунальну власність 
Чернівецької міської територіальної 
громади нерухомого майна та земельної 
ділянки за адресою: вул. вул. Кравса 
Антона, 1 в м. Чернівцях 
 

 

Розглянувши та обговоривши звернення Чернівецької міської ради від 
30.03.2021 №Ц-787-01/10-09 щодо передачі у комунальну власність 
Чернівецької міської територіальної громади нерухомого майна та земельної 
ділянки за адресою: вул. Кравса Антона, 1 в м. Чернівцях, комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Звернення Чернівецької міської ради від 30.03.2021 №Ц-787-
01/10-09 щодо передачі у комунальну власність Чернівецької міської 
територіальної громади нерухомого майна та земельної ділянки за адресою: 
вул. вул. Кравса Антона, 1 в м. Чернівцях, взяти до відома. 

2. Вважати недоцільним передачу нерухомого майна за адресою: 
вул. Паризької комуни, 1 в м. Чернівцях, оскільки зазначене нерухоме майно 
передано в оренду територіального управління Державного бюро 
розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому. 
 
 
Голова постійної комісії                                            Олександр БОЛТУНОВ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
20 травня 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення комунальної 
спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ 
ступенів з поглибленим вивченням 
окремих предметів "Багатопрофільний 
ліцей для обдарованих дітей" від 26.03.2021 
№58 щодо побудови на території закладу 
Буковинського палацу водних видів спорту 
за ініціативою Чернівецької ОДА 
 

 

Розглянувши та обговоривши звернення комунальної спеціалізованої 
школи-інтернату І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів 
"Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей" від 26.03.2021 №58 щодо 
побудови на території закладу Буковинського палацу водних видів спорту за 
ініціативою Чернівецької ОДА, комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Звернення комунальної спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 
з поглибленим вивченням окремих предметів "Багатопрофільний ліцей для 
обдарованих дітей" від 26.03.2021 №58 взяти до відома. 

2. Погодити побудову на території школи-інтернату Буковинського 
палацу водних видів спорту за ініціативою Чернівецької обласної державної 
адміністрації. 

3. Внести відповідний проект рішення з даного питання для розгляду на 
сесії обласної ради. 

4. Запросити на сесію обласної ради представників Департаменту 
капітального будівництва, містобудування та архітектури Чернівецької 
обласної державної адміністрації щодо надання роз’яснень з даного питання 
або інших представників Чернівецької обласної державної адміністрації 
відповідальних за побудову даного об’єкта. 
 
 
Голова постійної комісії                                            Олександр БОЛТУНОВ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
20 травня 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд проєкту рішення "Про 
затвердження Положення про наглядову 
раду закладу фахової передвищої освіти, 
що перебуває у спільній власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької області" 
 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення "Про затвердження 
Положення про наглядову раду закладу фахової передвищої освіти, що 
перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької області", комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до п. 3.4. та п. 3.7. Положення про наглядову раду 
закладу фахової передвищої освіти, що перебуває у спільній власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області, виклавши їх в 
наступній редакції:  

"3.4. Персональний склад наглядової ради затверджується рішенням 
сесії обласної ради.  

Керівник закладу фахової передвищої освіти може надавати свої 
вмотивовані пропозиції обласній раді щодо персонального складу наглядової 
ради". 

"3.7. Обласна рада має право достроково припинити повноваження 
наглядової ради або окремих її членів". 

2. Рекомендувати проєкт рішення "Про затвердження Положення 
про наглядову раду закладу фахової передвищої освіти, що перебуває у 
спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької 
області" зі змінами та доповненнями для розгляду на сесії обласної ради. 

 
 
Голова постійної комісії                                            Олександр БОЛТУНОВ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
20 травня 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд проєкту рішення "Про затвердження 
Положення про спостережну раду обласних 
комунальних некомерційних підприємств закладів 
охорони здоров'я, що перебувають у спільній 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області та Порядку утворення та роботи комісії з 
обрання кандидатів до спостережних рад обласних 
комунальних некомерційних підприємств, закладів 
охорони здоров'я, що перебувають у спільній 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області" 
 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення "Про затвердження 
Положення про спостережну раду обласних комунальних некомерційних 
підприємств закладів охорони здоров'я, що перебувають у спільній власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області та Порядку утворення та 
роботи комісії з обрання кандидатів до спостережних рад обласних 
комунальних некомерційних підприємств, закладів охорони здоров'я, що 
перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області", комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до п. 3.5. Положення про спостережну раду 
обласних комунальних некомерційних підприємств закладів охорони 
здоров'я, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області, виклавши його в наступній редакції: 

"3.5. У разі припинення представником громадськості, громадського 
об'єднання чи організації, що здійснює професійне самоврядування, членства 
у спостережній раді його місце може зайняти наступний за черговістю 
кандидат до складу спостережної ради, який набрав найбільшу кількість 
голосів за результатами проведення рейтингового голосування. 

Включення нового члена до спостережної ради здійснюється рішенням 
сесії обласної ради". 

 



2. Внести зміни до п. 2 Порядку утворення та роботи комісії з 
обрання кандидатів до спостережних рад обласних комунальних 
некомерційних підприємств закладів охорони здоров'я, що перебувають у 
спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, виклавши 
його в наступній редакції:  

"2. Комісія з обрання кандидатів до спостережної ради медичних 
закладів (далі за текстом - Комісія) у складі голови, секретаря та членів 
утворюється рішенням сесії обласної ради як постійно діючий орган". 

3. Рекомендувати проєкт рішення "Про затвердження Положення 
про спостережну раду обласних комунальних некомерційних підприємств 
закладів охорони здоров'я, що перебувають у спільній власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області та Порядку утворення та 
роботи комісії з обрання кандидатів до спостережних рад обласних 
комунальних некомерційних підприємств закладів охорони здоров'я, що 
перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області" зі змінами та доповненнями для розгляду на сесії обласної ради. 

 
 
Голова постійної комісії                                            Олександр БОЛТУНОВ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
20 травня 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд проєкту рішення "Про реорганізацію 
обласного комунального підприємства 
"Консультативно-інформаційний центр" шляхом 
приєднання до комунального підприємства 
"Дирекція з обслуговування майна спільної 
власності територіальних громад" 
 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення "Про реорганізацію 
обласного комунального підприємства "Консультативно-інформаційний 
центр" шляхом приєднання до комунального підприємства "Дирекція з 
обслуговування майна спільної власності територіальних громад", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати проєкт рішення "Про реорганізацію обласного 
комунального підприємства "Консультативно-інформаційний центр" шляхом 
приєднання до комунального підприємства "Дирекція з обслуговування 
майна спільної власності територіальних громад" для розгляду на сесії 
обласної ради. 

 
 
Голова постійної комісії                                            Олександр БОЛТУНОВ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
20 травня 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд проєкту рішення "Про 
структуру та чисельність виконавчого 
апарату обласної ради" 
 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення "Про структуру та 
чисельність виконавчого апарату обласної ради", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати проєкт рішення "Про структуру та чисельність 
виконавчого апарату обласної ради" для розгляду на сесії обласної ради. 

 
 
Голова постійної комісії                                            Олександр БОЛТУНОВ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
20 травня 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд проєкту рішення "Про внесення 
змін та доповнень до рішення 36-ї сесії 
обласної ради VII скликання від 04.02.2020 
№13-36/20 "Про ліквідацію обласного 
комунального некомерційного підприємства 
"Обласний дитячий протитуберкульозний 
санаторій "Садгора" та обласної комунальної 
медичної установи "Обласний дитячий 
протитуберкульозний санаторій "Садгора" 
 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення "Про внесення змін та 
доповнень до рішення 36-ї сесії обласної ради VII скликання від 04.02.2020 
№13-36/20 "Про ліквідацію обласного комунального некомерційного 
підприємства "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора" та 
обласної комунальної медичної установи "Обласний дитячий 
протитуберкульозний санаторій "Садгора", комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до проєкту рішення "Про внесення змін та доповнень до 
рішення 36-ї сесії обласної ради VII скликання від 04.02.2020 № 13-36/20 «Про 
ліквідацію обласного комунального некомерційного підприємства "Обласний 
дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора" та обласної комунальної 
медичної установи "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій 
"Садгора", виклавши його в новій редакції, а саме: 

1.1. Пункт 12 даного рішення викласти в новій редакції:  
"12. Нерухоме майно, яке обліковується на балансі обласної комунальної 

медичної установи «Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій 
«Садгора» (згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 
14.05.2003 №747039), а саме: протитуберкульозний корпус літ. "А" пл. 2534,6 
кв.м., пульмонологічний корпус літ. "Б" пл. 1059,0 кв.м., школа літ. "В" пл. 
1941,5 кв.м., харчоблок літ. "Д" пл. 878,5 кв.м., рентгенологічний корпус літ. "Е" 
пл. 392,6 кв.м., майстерня літ. "Ж" пл. 240,9 кв.м., гаражі літ. "З" пл. 204,7 кв.м., 
пральня-котельня літ. "Л" пл. 377,4 кв.м., вбиральня літ."К", передати на баланс 



обласної комунальної установи «Чернівецький обласний центр соціально-
психологічної допомоги»." 

1.2. Доповнити дане рішення пунктами 12.1. та 12.2. наступного змісту: 
" 12.1. Рухоме майно (основні засоби, - інші необоротні матеріальні 

активи, - малоцінні та швидкозношувані предмети та матеріали), яке 
обліковується на балансі обласної комунальної медичної установи «Обласний 
дитячий протитуберкульозний санаторій «Садгора» передати на баланс обласної 
комунальної установи «Чернівецький обласний центр соціально-психологічної 
допомоги», згідно з додатком 1 та 2 цього рішення.  

12.2. Надати дозвіл ОКМУ "Обласний дитячий протитуберкульозний 
санаторій «Садгора» на списання з балансу основних засобів, згідно з додатком 
3 цього рішення. " 

1.3. Пункт 13 даного рішення викласти в новій редакції: 
" 13. Доручити голові обласної ради створити комісії з приймання – 

передачі нерухомого майна зазначеного в пунктах 12-12.1. даного рішення та 
затвердити відповідні акти приймання-передачі. " 

1.4. Пункт 14 Даного рішення викласти в новій редакції: 
" 14. Доручити Департаменту охорони здоров'я обласної державної 

адміністрації вирішити всі організаційні питання з ліквідації обласного 
комунального некомерційного підприємства Обласний дитячий 
протитуберкульозний санаторій «Садгора» та обласної комунальної медичної 
установи Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій «Садгора» 
відповідно до норм чинного законодавства. " 

1.5. Пункт 16 даного рішення викласти в новій редакції: 
" 16. Передати в постійне користування обласної комунальної установи 

"Чернівецький обласний центр соціально-психологічної допомоги" земельну 
ділянку площею 9,4653 га, кадастровий номер 7310136900:55:005:0021 за 
адресою: 58000, Чернівецька область, місто Чернівці, вулиця Підкови Івана, 
земельна ділянка 11. " 

1.6. Пункт 17 даного рішення викласти в новій редакції: 
" 17. Керівнику обласної комунальної установи "Чернівецький обласний 

центр соціально-психологічної допомоги" здійснити необхідні реєстраційні дії з 
питань припинення та оформлення прав на відповідну земельну ділянку. " 

1.7. Пункт 19 даного рішення викласти в новій редакції:  
" 19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

голови обласної державної адміністрації Наталію ГУСАК, постійні комісії 
обласної ради з питань управління об’єктами спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області (Олександр БОЛТУНОВ), з питань охорони 
здоров'я, праці та соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і 
членів їх сімей (Ігор ШКРОБАНЕЦЬ), з питань регуляторної політики, розвитку 
підприємництва, агропромислового розвитку та земельних відносин (Василь 
ГОНЧАР). " 

2. Рекомендувати проєкт рішення "Про внесення змін та доповнень до 
рішення 36-ї сесії обласної ради VII скликання від 04.02.2020 № 13-36/20 «Про 
ліквідацію обласного комунального некомерційного підприємства "Обласний 
дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора" та обласної комунальної 
медичної установи "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій 
"Садгора", зі змінами та доповненнями для розгляду на сесії обласної ради. 
 
Голова постійної комісії                                            Олександр БОЛТУНОВ 



Додаток 1 
 
 

Перелік нерухомого та рухомого майна (основні засоби) яке передається з балансу 
ОКМУ «Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій «Садгора» на баланс 

обласної комунальної установи «Чернівецький обласний центр соціально-психологічної 
допомоги»  

 
 
 

 
 

Кількість  

Первісна  
(балансова)  

вартість 

Інвентарний 
номер 

Знос на 
01.04.2020 

Дата 
введення в 
експлуатаці

ю 
(місяць, рік) 

1 2 3 4 5 6 

 
1011 «Земельні ділянки» 

Земельна ділянка   34290500,00    
Разом 1011  34290500,00    

 
1013 «Будівлі, споруди та передавальні пристрої»  

Протитуберкульозний 
корпус «А» 

2534,6 
кв.м 

1941323,00 101310001 1197374,00 01.01.1953 

Пульмонологічний 
корпус «Б» 

1059,00 
кв.м 

1553251,00 101310002 847994,00 01.01.1960 

Пральня – котельня «Л» 377,4 
кв.м 

66941,00 101310003 47918,00 05.02.1953 

Гаражі «З» 204,7 
кв.м  

3765,00 101310005 3425,00 01.03.1957 

Майстерня «Ж» 240,9 
кв.м 

1528,00 101310006 1398,00 05.01.1953 

Школа  "В" 1941,5 
кв.м 

343296,00 101310007 170444,00 08.04.1989 

Рентгенологічний 
корпус «Е» 

392,6 
кв.м 

336168,00 101310008 229068,00 04.02.1995 

Колодязь   5475,00 101300009 3809,00 01.01.1952 
Газова котельня  135185,00 101300010 56309,00 02.09.2003 
Металева огорожа б/в  463,71 101300011 173,00 07.08.2004 
Башня КР- 18  1219,00 101300012 1109,00 09.06.1981 
Металева огорожа   175426,00 101300013 88097,00 12.06.2009 
Вбиральня «К»  7250,00 101300014 2143,00 02.07.2012 
Харчоблок «Д» 878,50 831996,00 101300016 513161,00 08.04.1989 
Разом 1011  5403286,71    

 
1014 «Машини та обладнання»  

Камера дезінфекційна 
ВФЄ  2/09-01 

1,0 1240,00 101470001 1240,00 07.05.1989 

Стерилізатор ГП -20 2,0 5000,00 10147004 5000,00 09.08.2007 
Автоклав 30 1,0 16793,00 101410005 16793,00 06.08.2008 



Системний блок до 
компютера   

1,0 1600,00 101460006 1073,00 12.02.2013 

Мікроскоп ХSP - 5520 1,0 4399,00 101450013 4399.00 03.04.2006 
Мікроскоп ХС - 2610 1,0 2299,00 10140014 2299,00 03.04.2006 
Мікроскоп СХ  21  1,0 7947,00 101450015 7947,00 09.08.2007 
Цифровий 
фотоелектроколориметр 
АР – 101  

1,0 13035,00 101450016 11430,00 15.03.2011 

Стерилізатор повітряний 
ГП – 20 

1,0 8500,00 101470136 1773,00 17.10.2017 

Рентгенапарат РУМ  - 20 
МСГ – 312 -2П -2   

1,0 75349,00 101470017 75349,00 15.05.1996 

Рукавиці захисні 
(РЬ=0,25) 

1,0 1512,00 101470018 1371,00 15.01.2011 

Фартух одностороній 
важкий 60/120 (РЬ=0,50) 

1,0 1642,00 101470019 1482,00 15.01.2011 

Апарат для лікування  
діадинамічними токами 
ТОНУС–Г   

1,0 291,00 101470023 291,00 11.09.1983 

Опромінювач УФ УГД – 
3  

1,0 537,00 101470024 537,00 17.03.1988 

Апарат «Ампліпульс» 1,0 335,00 101470025 335,00 26.08.1985 
Опромінювач  УФ УГДЗ 
3 

2,0 353,00 101470027 353,00 03.03.1987 

Опромінювач медичний  1,0 1724,00 101470032 1724,00 12.03.2006 
Прилад ультразвукової 
терапії «Біомед» V T 
1041 

1,0 29500,00 101470141 738,00 27.08.2019 

Апарат 
магнітотерапевтичний 
низькочастотний 
«Полюс – 4» 

1,0 5651,00 101470040 4232,00 27.06.2012 

Апарат для 
магнітолазерної терапії 
МИТ - МТ  

1,0 2192,00 101470041 1628,00 27.06.2012 

Апарат «Ампліпульс – 
5Бр» низькочастотної 
терапії  

1,0 6808,00 101470042 5122,00 27.06.2012 

Апарат УВЧ терапії зі 
ступінчатим 
регулюванням 
потужності «УВЧ – 60»  

1,0 15000,00 101470043 11250,00 27.06.2012 

Апарат МИТ С 2 
канальний  

1,0 17100,00 101470044 3420,00 22.11.2016 

Опромінювач ртутно – 
кварцевий УГН – 01М  

1,0 7900,00 101470135 1648,00 27.09.2017 

Інгалятор компресорний  
Comp. A.I. R. Flaite (NT 
–C 29) 

2,0 2728,00 101420048 2062,00 27.06.2012 



Інгалятор 
ультразвуковий «Вулкан 
– 1»  

2,0 8880,00 101420049 6660,00 27.06.2012 

Апарат для 
приготування  синглетно 
– кисневої пінки МІТ - С 

1,0 19000,00 101470134 4113,00 27.09.2017 

Компресор безмасляний  1,0 15585,00 101410139 1044,00 20.12.2018 
Проектор  1,0 13824,00 101470137 2645,00 22.01.2018 
Музичний центр 
«SAMSUNG» 655  

1,0 1650,00 101480053 1472,00 03.02.2011 

Дошка Євмінова  1,0 1800,00 101480057 1245,00 01.02.2013 
Принтер Canon MF – 
4410 

1,0 1600,00 101480058 1273,00 12.11.2011 

Стерилізатор повітряний  
ГП- 80-01 

1,0 4250,00 101420132 3127,00 03.07.2012 

Установка 
стоматологічна 
стаціонарна «Сатва –
Комбі ВС -18» 

1,0 76721,00 101470094 35145,00 29.05.2015 

Стоматологічний стілець 
лікаря   

1,0 3310,00 101480095 1540,00 29.05.2015 

Камера для зберігання 
стерильних виробів « 
Панамед – 1м»   

1,0 6485,00 101480096 2970,00 29.05.2015 

Столик стоматологічний 
«Панок» прямокутний   

1,0 4248,00 101480097 1925,00 29.05.2015 

Компресор «Сатва» - 090 1,0 11000,00 101410098 3356,00 29.05.2015 
Насос ACUABIG 5/300  1,0 4155,00 б/н 0,00 02.04.2008 
Пральна машина «Веко» 1,0 1535,00 б/н 0,00 02.02.2008 
Компютер  3,0 3846,00 10148070 -72 3846,00 07.04.2008 
Пральна машина «Веко» 1,0 1534,00 101480133 385,00 02.02.2008 
Шафа холодильна ШХ 
0,8 НК 

1,0 8251,00 101420077 7466,00 07.11.2008 

Котел «Колві – 250»  1,0 45480,00 101420078 45480,00 07.10.2008 
Холодильник  NORD 
GROUP DX 431 – 7  

3,0 4236,60 101420080-81-
84 

3285,00 01.04.2009 

Бензинова – 
електростанція  

1,0 1300,00 101410089 974,00 10.07.2012 

Бензокоса STFS 450 1,0 6100,00 101420090 3072,00 10.07.2012 
Телевізор «Toshiba» 1,0 2500,00 101480091 1760,00 25.12.2012 
Скриня холодильна  1,0 7500,00 101470138 1197,00 16.05.2018 
Холодильна лара  1,0 6700,00 101470140 504,00 13.02.2019 
Промислова пральна 
машинка Whirlpool 
AWG 1212/PRO 

1,0 50000,00 101480143 834,00 30.09.2019 

Компютерне обладнання 
в комплекті  

1,0 9140,00 101480142 152,00 30.09.2019 



Машинка для очистки 
овочів МОО – 1  

1,0 8500,00 101420100 3911,00 14.02.2013 

Шафа холодильна СМ 
114 – S   

2,0 21400,00 101420102 -
103 

9826,00 14.02.2013 

Тістоміс EWT I NOX 
SFM  - 40  

1,0 11000,00 101420104 5072,00 14.02.2013 

Шафа пекарська ШП – 2  1,0 10000,00 101420106 4643,00 14.02.2013 

Міксер ручний МР 350 
COMBi ULTRA  

1,0 7150,00 101420108 3317,00 14.02.2013 

Стелаж для сушки 
посуду 1000*300*1600  

1,0 3350,00 101480109 2294,00 14.02.2013 

Стелаж для сушки 
посуду 800*300*1600  

1,0 3043,00 101480110 2058,00 14.02.2013 

Плита електрична ПЕ – 
3 ТМ Орест  

3,0 12960,00 101420111-
113 

5983,00 14.02.2013 

Тележка грузова  100 кг  1,0 1895,00 101480114 1307,00 14.02.2013 
Електролічильник  НІК 
2303 АРК 1100 5(10) А  

2,0 2600,00 101430117-
118 

2600,00 19.03.2009 

Качалка – балансир ТЕ 
201  

1,0 4445,00 101480124 2405,00 24.06.2014 

Карусель «Волошка» 1,0 9575,00 101480125 5199,00 24.06.2014 

Стіл з стільцями 
«Мухомор» 

1,0 5059,00 101480126 2731,00 24.06.2014 

Ігровий комплекс  
«Малюк»  

1,0 28006,00 101480127 15147,00 24.06.2014 

Гімнастичний комплекс 
«Атлет 2» 

1,0 24410,00 101480128 13197,00 24.06.2014 

Водонагрівач Atlantik  
CUBE VM 100 S 40 M 

1,0 1649,00 101480130 1486,00 11.01.2011 

Телевізор SAMSUNG 1,0 2800,00 101480093 1917,00 09.01.2013 

Холодильник NORD 
GROUP DX 431 – 7  

2,0 2824,40 101420082/83 1095,00 01.04.2009 

Разом 1014  710732,00  384249,00  
 

1015 «Транспортні засоби» 
Автобус ПАЗ -  672 М 1,0 5111,00 101510001 5111,00 24.04.1989 

Автомобіль УАЗ 3962  
МД -ТК 

1,0 32183,00 101510002 32183,00 30.06.2004 

Разом 1015  37294,00  37294,00  

 
1016 «Іструменти, прилади, інвентар»  

Комплект меблів для 
актового залу  

1,0 27126,00 101630001 27126,00 04.07.2008 

Каналізаційна мережа  1,0 20920,00 101640002  13087,00 07.05.2008 
Дитячі меблі  1,0 7315,00 101630003 7315,00 06.06.2008 
Меблева стінка  1,0 8642,00 101630004 8642,00 16.12.2014 
Меблі – стінка 1,0 3995,00 101630007 1996,00 16.12.2014 



«Магнат»   
Мякий куток  1,0 6000,00 101630009 2250,00 01.03.2016 
Шафа – стінка  1,0 3455,00 101630005 2394,00 06.06.2008 
Диван  1,0 3450,00 101630008 1296,00 01.03.2016 
Стіл учительський  1,0 1700,00 10160006 1145,00 10.01.2013 
Разом 1016  82603,00  65251,00  

 
1017 «Тварини та багаторічні насадження» 

Дерево платан  1,0 б/ц 101760001    
Декоративні дерева  761,0 23057,60 101760002 23057,60  
Фруктові дерева  105,0 2650,00 101760003 2650,00  
Кущі  79,0 80,00 101760004 80,00  
Туя Юнацька  3,0 72,00 б/н   
Ялинка  10,0 360,00 б/н   
Ялинка Європейська  43,0 721,00    
Дуб червоний  37,0 296,00    
Форзиція  12,0 150,00    
Туя  32,0 1344,00    
Ялівець  9,0 150,00    
Клен  11,0 55,00    
Береза  30,0 300,00    
Саджанці декоративних  
дерев 

38,0 760,00    

Декоративні кущі  12,0 570,00    
Разом 1017   30565,60  25788,00  

 
 
Керуючий справами обласної ради                                      Микола БОРЕЦЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 2 
 

 
Перелік рухомого майна (інші необоротні матеріальні активи, малоцінні та 

швидкозношувані предмети та матеріали), яке передається з балансу ОКМУ «Обласний 
дитячий протитуберкульозний санаторій «Садгора» на баланс обласної комунальної 

установи «Чернівецький обласний центр соціально-психологічної допомоги» 
 

 
 

Найменування  

 
 

Кількість  

 
Первісна  

(балансова)  
вартість 

 
Інвентарний 

номер 

1 2 3 4 

1312 «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи» 
Бочка пластмасова, 100л 1,0 300,00  
Вилки  44,0 132,00  
Гігрометр ВІТ 1  1,0 87,00  
Граблі  4,0 60,00  
Електропраска  1,0 150,00  
Каністра  5,0 300,00  
Костюм для зварювання  1,0 65,00  
Лампа люмінесцентна 30 20,0 5200,00  
Ложки  10,0 30,00  
Ложки розливні  4,0 40,00  
Ложки чайні  200,0 400,00   
Тонометр механічний А20 2,0 739,15  
Рушник махровий  20,0 800,00  
Таз пластмасовий  2,0 150,00  
Глибокі тарілки 50,0 50,00   
Разом 1312   8503,15  

1513 «Будівельні матеріали»  
Дюбель 8* 100,0 75,00  
Дюбель 6* 200,0 90,00  
Кран – носик  1,0 61,00  
Емаль блакитна  5,4 274,80  
Емаль зелена  5,4 310,79  
Разом 1513  811,59  

1514 «Паливо, горючі і мастильні матеріали»  
Бензин А 92  40,95 999,76  
Разом 1514   999,76  

1518 «Інші виробничі запаси» 
Порошок пральний  40,0 850,00  
Сода  36,0 702,00  
Разом 1518  1552,00  



1812 «Малоцінні та швидкозношуючі придмети»  
Зопорна арматура для унітаза 1,0 146,00  
Змішувач до води  1,0 402,00  
Кріплення для умивальн. 6,0 120,00  
Кран до умивальника  2,0 240,00  
Кран маєвського  9,0 63,00  
Кран шар.Ф 15МП 1,0 75,00  
Сіфон для умивальника  6,0 546,80  
Серцевина до замка  7,0 490,00  
Трап  3 120,00  
Унітаз з бачком  1,0 1399,98  
Шланг водяний  1,0 48,00  
Пластиковий бачок  1,0 161,48  
Реле напруги  1,0 275,00  
Сіфон  4,0 400,00  
Світильник  1,0 117,28  
Чаша генуя  1,0 298,33  
Ізолента  8,0 300,00  
Вимикач  9,0 558,07  
Запобіжник ПН 22 100А 15,0 900,00  
Запобіжник ПН 22 250А  10,0 840,00  
Змішувач для душу  2,0 1452,36  
Змішувач для кухні 40м 6,0 2025,60  
Змішувач для умивальн. 3,0 1457,40  
Кріплення для умивальн. 3,0 126,00  
Кран кульковий метелик  2,0 178,20  
Кран кульковий садовий 9,0 1003,86  
Лійка для душу  2,0 145,86  
Лампа Лед Т8 26,0 2525,12  
Лампа люм TL 10,0 289,98  
Провід ШВВП 20,0 245,28  
Світильник пластиковий  14,0 1142,40  
Скоби  1,0 34,01  
Труба каналіз 50*2000 4,0 328,56  
Труба каналіз 50*3000 3,0 355,14  
Умивальник  3,0 1410,30  
Цвяхи будівельні 4*100 1,0 48,72  
Шланг для душу  4,0 334,32  
Шнур ШВВП 3*2,5 50,0 1104,00  
Шуруп по дереву 4*2,6 1,0 110,10  
Шуруп універсальний  2,0 71,04  
Разом 1812  21889,19  

1113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи»  



Вогнегасник  1,0 38,00 11136007 
Водонагрівач + комплектуючі  1,0 937,25 11136009 
Водонагрівач + комплектуючі  1,0 937,25 11136012 
Крісла  20,0 388,04 11136035 
Ліжко доросле  20,0 3046,04 11136043 
Ліжко залізне із деревяними 
спинками 

10,0 330,00 11136044 

Сейфи 10,0 350,00 11136064 
Монітори  3,0 2790,00 11136054 
Стіл кухонний  3,0 275,34 11136075 
Тумбочки  50,0 7472,68 11136097 
Дозиметр перем. об’єму  1,0 656,00 11136198 
Дозуючий пристрій до дозатора 
переміного обєму 100-1000 мм  

1,0 700,00 11136199 

Лічильник медичний  1,0 574,00 11136207 
Багор пожежний  2,0 168,00 11136273 
Відро пожежне  2,0 168,00 11136275 
Вогнегасник ВП-2  2,0 772,02 11136278 
Кошма бризентова  2,0 468,00 11136284 
Лічильник до  води  2,0 5100,00 11136722-723 
Лом пожежний  2,0 168,00 11136288-289 
Сокира пожежна  2,0 468,00 11136293 
Щит пожежний  2,0 568,00 11136303-304 
Вага настільна  2,0 40,00 11136336 
Вана сталева 1,0 414,00 11136337 
Гирі  1,0 6,00 11136338 
Кастрюля емалір. 20л 2,0 212,00 11136326 
Вогнегасник  25,0 3650,00 11136469 
Стіл масажний одностороній  1,0 5680,00 11136694 
Інгалятор компресорний 
«Omron» 

2,0 3072,00 11136753-54 

Інфрачервоний опромінювач  1,0 600,00 11136705 
Апарат для гальванізації «Поток 
01м» 

2,0 7000,00 11136751-52 

Вогнегасник ВП 2 2,0 310,00 11136545 
Вогнегасник  12,0 4080,00 11136673 
Протигаз  10,0 1800,00 11136670 
Рециркулятор бактерицидний 
ORBB 30*2  

2,0 6980,00 11136740-41 

Рециркулятор бактерицидний OR 
BB 30*1  

1,0 2975,00 11136739 

Термометр безконтактний  1,0 901,00 11136746 
Вилки  70,0 210,00 11136225 
Кружки  20,0 376,66 11136228 



Кружки н/ст  50,0 350,00 11136227 
Ложки  50,0 150,00 11136229 
Тарілка десертна  50,0 678,35 11136233 
Тарілка глибока  50,0 929,12 11136234 
Акустичні системи 4,0 3600,00 11136237 
Підсилювач  1,0 2040,00 11136249 
Пульт мікшерний  1,0 1950,00 11136250 
Телевізор «Libuton -324» 1,0 5500,00 11136737 
Холодильник Candy 1,0 4400,00 11136675 
Столик інструментальний  1,0 808,50 11136645 
Столик маніпуляційний  2,0 5081,99 11136644 
Столик для операцій  1,0 715,00 11136523 
Утилізатор електричний  1,0 1490,00 11136580 
Деструктор (спалювач) голок  1,0 2900,00 11136624 
Екран  1,0 2688,00 11136646 
Каструля 50 літ 3,0 1789,50 11136322 
Каструля алюмінєва 40л  3,0 916,50 11136323 
Візок кухоний  3,0 210,00 11136333 
Електромясорубка  1,0 1999,00 11136642 
Кастрюля 30л 3,0 1272,00 11136324 
Протвінь н-сталі 1,0 228,00 11136681 
Покривало  50 1070,77 11136400 
Іонізатор повітря  1,0 5900,00 11136711 
Інгалятор компресорний  1,0 4500,00 11136699 
Маски інгаляторні  20,0 800,00 11136700 
Інгалятор компресорний  1,0 4500,00 11136697 
Маска інгаляторна 30,0 1200,00 11136698 
Компресор небулайзер  1,0 700,00 11136564 
Вішалка двохстороня  1,0 2860,00 1136618 
Вішалка настінна  2,5 метра  1,0 700,00 11136623 
Вішалка настінна  2,76 метра 1,0 2228,00 11136620 
Вішалка настіна 2 х метрова 2,0 3324,00 11136619 
Водонагрівач  1,0 4200,00 11136627 
Водоногрівач  1,0 5900,00 11136622 
Газонокосилка  1,0 5800,00 11136647 
Комплект для їдальні: стіл і дві 
лавки  

15,0 37020,00 11136656 

Камера схову 1,35*2,2  9  дверей 3,0 17127,00 11136616 
Камера схову 0,9*2,2  6 дверей 8,0 32288,00 11136617 
Конвектор електричний  1,0 1259,00 11136724 
Лавки дитячі  2,0 278,96 11136046 
Стіл для їдальні  3,0 2250,00 11136658 
Стелаж 1,8*1,4 1,0 1750,00 11136621 



Сушильна машина  1,0 2300,00 11136085 
Сушка електрична  для рук  1,0 639,00 11136086 
Сушка для рук  1,0 3400,00 11136704 
Телевізор  1,0 4264,00 11136679 
Трансформатор для зварювання   1,0 648,00 11134093 
Холодильник «DELFA» 1,0 3500,00 11136750 
Шафа з нішою  51,0 42993,00 11136612 
Шафа навісна  2,0 1000,00 11136116 
Шафа мийка  1,0 1800,00 11136118 
Боти діалектричні  1,0 895,00 11136728 
Килим діалектр. 50*50 8,0 1280,00 11136729 
Коврик діалектричний  1,0 220,00 11136730 
Рукавиці діалектричні  1,0 380,00 11136734 
Крісла  15,0 291,03 11136035 
Кушетка  2,0 83,57 11136039 
Мебель кабінетна  1,0 642,00 11136047 
Сейфи 3,0 105,00 11136064 
Стіл письмовий б/в 2,0 1021,00 11136067 
Стіл двухтумбовий  1,0 85,25 11136068 
Столи однотумбові  10,0 620,00 11136083 
Табуретки  15,0 825,00 11136087 
Тумба для медкабінету  1,0 415,00 11136095 
Тумба під телевізор  1,0 325,00 11136096 
Тумбочки  45,0 6725,42 11136097 
Шафа медична  1,0 56,62 11136115 
Біде  1,0 433,00 11136415 
Душова кабіна  2,0 1292,00 11136428 
Душовий піддон  2,0 1102,00 11136429 
Електросушка для рук 2,0 661,00 11136430 
Зливний бачок з унітазом  2,0 700,00 11136432 
Ложки  45,0 16,20 11136440 
Піддон квадратний  1,0 571,00 11136444 
Піддон напівкруглий  1,0 639,00 11136445 
Пісюар  2,0 254,00 11136447 
Умивальник  13,0 1567,00 11136459 
Дозатор ліктьовий  2,0 200,00 11136482 
Опромінювач бактерицидний  5,0 5250,00 11136713 
Рецеркулятор бактерицидний  1,0 3290,00 11136710 
Рециркулятор бактерицидний  1,0 3290,00 11136714 
Ростомір РВ – 2000 з механічною 
вагою  

1,0 565,00 11136520 

Термометр безконтактний  
інфрачервоний  

2,0 1802,00 11136747-748 



Тонометр механічний DrFre –A20   1,0 369,58 11136745 
Юлайзер компресорний  інгал. 1,0 400,00 11136495 
Ящик для піску  1,0 504,00 11136851 
Вогнегасники  12,0 4080,00 11136673 
Бойлер електричний   1,0 3880,00 11136727 
Занавески  35,0 1400,00 11136431 
Карнізи  29,0 870,00 11136433 
Рушник махровий  80,0 2191,66 11136451 
Тарілки десертні  40,0 240,00 11136456 
Тарілки глибокі  40,0 388,88 11136457 
Вішалка настінна 1 метр 1,0 963,00 11136613 
Диван  1,0 5400,00 11136579 
Камера схову 1,35*2,2  9  дверей 4,0 22836,00 11136616 
Конвектор електричний  1,0 1259,00 11136725 
Кутник  1,0 250,00 11136038 
Лікарняне ліжко  20,0 14920,00 11136045 
Лавки дитячі  7,0 976,33 11136046 
Лавки для їдальні  16,0 9600,00 11136678 
Мякий куток 1,0 5000,00 11136608 
Стіл для їдальні 6 місний 8,0 9148,00 11136677 
Стіл компютерний  1,0 570,00 11136074 
Стелаж 0,84*2,6 1,0 2473,00 11136615 
Стелаж 1,3*1,4 1,0 1690,00 11136614 
Телевізор  1,0 4264,00 11136680 
Телевізор LG  1,0 5800,00 11136688 
Шафа гардеробна  6,0 783,04 11136103 
Шафа для іграшок  2,0 3500,00 11136105 
Шафа з нішою  21,0 17703,00 11136612 
Разом 1113  457638,55  

1114 «Білизна, постільні речі, одяг та взуття»  
Одіяла півшерстяні  60,0 1200,00 11142005 
Одіяла х/б дорослі 60,0 1759,38 11142018 
Ковдра 1,5 спальня 40,0 5500,00 11142035 
Наволочки  250,0 4731,55 11142003 
Підодіяльник дитячий  37,0 1549,12 11142007 
Підодіяльник дорослий  150,0 9815,43 11142008 
Простині  150,0 4007,02 11142010 
Підодіяльник дорослий  40,0 1080,00 11142019 
Простирадла   40,0 480,00 11142021 
Наволочки  100,00 2608,43 11142025 
Підодіяльник дитячий  30,0 1388,51 11142029 
Підодіяльник дорослий  60,0 3461,39 11142030 
Простині  75,0 1605,06 11142033 



Одіяла дитячі  14,0 672,00 11142026 
Одіяла півшерстяні  16,0 464,00 11142027 
Одіяла х/б 20,0 600,00 11142028 
Покривало  15,0 120,00 11142032 
Ковдра 1,5 спальна  31,0 6005,00 11142036 
Матраци   60,0 5880,00 11142023 
Наволочки  50,0 1304,22 11142025 
Підодіяльник дитячий 20,0 925,68 11142029 
Підодіяльник дорослий  20,0 1153,80 11142030 
Простині  40,0 856,03 11142033 
Подушки  10,0 853,33 11142031 
Разом 1114  58019,95  

 
Керуючий справами обласної ради                                  Микола БОРЕЦЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 3 

 
 

Перелік рухомого майна (основні засоби) яке підлягає списанню з балансу 
ОКМУ «Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій «Садгора»  

 
 
 

 
 

Кількість  

Первісна  
(балансова)  

вартість 

Інвентарний 
номер 

Знос на 
01.04.2020 

Дата 
введення в 
експлуатаці

ю 
 (місяць, рік) 

1 2 3 4 5 6 
1013 

Комора  1,0 2722,00 101310004 2482,00 05.02.1954 
Спортивний майданчик  1,0 16217,90 101300015 2143,00 15.09.2015 
Разом 1013   18939,90  4626,00  

 
1014 

Інгалятор респі - Джест 1,0 30182,00 101470031 30182,00 12.05.1994 
Інгалятор респі - Джест 2,0 60362,00 101470047 60362,00 12.05.1994 
Апарат УВЧ 60  - мед 
ТЕКО  

1,0 5473,00 101470033 5473,00 22.07.2008 

Інгалятор ультразвуковий 
«Вулкан - 1» 

1,0 3110,00 101470034 3110,00 19.06.2008 

Ліфт  1,0 4068,00 Б/н 0,00 10.01.1990 
Димосос  1,0 2691,00 Б/н 2691,00 01.11.2001 
Машинка пральна СМР -
25 УХЛ 4,2  

1,0 32593,00 101480075 32593,00 24.04.2008 

Центрифуга ЦПР -25 1,0 21568,00 101420076 18690,00 07.09.2008 
Посудомийна машина 
МПФ -30-01 «Котра»  

1,0 17620,00 101420101 12050,00 14.02.2013 

Машинка різальна MПР -
350 -02  

1,0 7200,00 101420105 3324,00 14.02.2013 

Шафа жарочна ЖШ – 2  1,0 7400,00 101420107 3410,00 14.02.2013 
Бензокоса OL co MAC  
BC 360 HONDA  

1,0 3458,00 101410116 3413,00 01.06.2008 

Компресор  2,0 12276,00 101420120-
121 

7874,00 09.09.2008 

Коректор газу УПИ – 1  1,0 5310,00 101430122 4897,00 01.09.2010 
Разом 1014  213311,00  189854,00  

 
1015 

Автомобіль ГАЗ -5227 1,0 19005,00 101510003 19005,00 12.09.2012 
Разом 1015  19005,00  19005,00  

1311 

Проектна документація 
реконструкції майстерні 

1,0 24215,00 б/н   



під дезкамеру і 
хлораторну 
Робочий проект 
(капітальний ремонт) 
котельні із заміною 
природнього газу 
альтернативними видами 
палива 

1,0 18609,00 б/н   

Разом 1311  42824,00    
 
 
Керуючий справами обласної ради                                Микола БОРЕЦЬ 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
20 травня 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення обласного 
протитуберкульозного санаторію 
"Красноїльськ" від 12.05.2021 
№48/02-02 щодо передачі 
нерухомого та рухомого майна на 
баланс відповідного закладу з 
метою завершення процедури 
ліквідації санаторію 
 

 

Розглянувши та обговоривши звернення обласного протитуберкульозного 
санаторію "Красноїльськ" від 12.05.2021 №48/02-02 щодо передачі 
нерухомого та рухомого майна на баланс відповідного закладу з метою 
завершення процедури ліквідації санаторію, враховуючи рішення 36-ї сесії 
обласної ради VII скликання від 04.02.2020 №12-36/20 "Про ліквідацію 
протитуберкульозного санаторію "Красноїльськ" СТМО "Фтизіатрія", комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Звернення обласного протитуберкульозного санаторію "Красноїльськ" 
від 12.05.2021 №48/02-02 щодо передачі нерухомого та рухомого майна на 
баланс відповідного закладу з метою завершення процедури ліквідації 
санаторію, взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії обласної ради внести зміни до рішення 36-ї сесії 
обласної ради VII скликання від 04.02.2020 №12-36/20 "Про ліквідацію 
протитуберкульозного санаторію "Красноїльськ" СТМО "Фтизіатрія", а саме: 

2.1. В пункті 7 даного рішення замінити слова: "обласного комунального 
підприємства "Центр комунального майна" на слова: "обласної комунальної 
установи «Чернівецький обласний центр соціально-психологічної допомоги»". 

2.2. Доповнити дане рішення пунктом 7.1. наступного змісту: 
" 7.1. Рухоме майно, яке обліковується на балансі обласного 

протитуберкульозного санаторію "Красноїльськ" СТМО "Фтизіатрія" 
передати на баланс обласної комунальної установи "Чернівецький обласний 
центр соціально-психологічної допомоги", згідно з додатком 1 до цього 
рішення. " 



2.3. Пункт 8 даного рішення викласти в новій редакції: 
" 8. Доручити голові обласної ради створити комісію з приймання-

передачі нерухомого та рухомого майна згідно з пунктами 7 та 7.1. цього 
рішення та затвердити відповідні акти приймання-передачі. " 

2.4. Пункт 10 даного рішення викласти в новій редакції: 
" 10. Передати в постійне користування обласної комунальної установи 

"Чернівецький обласний центр соціально-психологічної допомоги" земельну 
ділянку площею 16,5165 га, кадастровий номер 7324555400:01:002:0133, яка 
розташована за адресою: Чернівецька область, Сторожинецький район, смт. 
Красноїльськ, вул. Штефана чел Маре, 173. " 

2.5. Пункт 11 даного рішення викласти в новій редакції: 
" 11. Доручити керівнику обласної комунальної установи "Чернівецький 

обласний центр соціально-психологічної допомоги" здійснити необхідні 
реєстраційні дії з питань припинення та оформлення прав на відповідну 
земельну ділянку. " 

2.6. В пункті 13 даного рішення замінити слова: "обласному 
комунальному підприємству "Центр комунального майна" на слова: 
"обласної комунальної установи «Чернівецький обласний центр соціально-
психологічної допомоги»". 

2.7. В пункті 13.2 даного рішення замінити слова: "ОКП "Центр 
комунального майна" на слова: "обласній комунальній установі «Чернівецький 
обласний центр соціально-психологічної допомоги»". 

2.8. Пункт 14 даного рішення викласти в новій редакції: 
" 14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

голови обласної державної адміністрації Наталію ГУСАК, постійні комісії 
обласної ради з питань управління об’єктами спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області (Олександр БОЛТУНОВ), з 
питань охорони здоров’я, праці, соціального захисту населення та підтримки 
учасників АТО і членів їх сімей (Ігор ШКРОБАНЕЦЬ). 

3. Внести проєкт рішення "Про внесення змін до рішення 36-ї сесії 
обласної ради VII скликання від 04.02.2020 №12-36/20 "Про ліквідацію 
протитуберкульозного санаторію "Красноїльськ" СТМО "Фтизіатрія" зі 
змінами та доповненнями для розгляду на сесії обласної ради. 

 
 

Голова постійної комісії                                            Олександр БОЛТУНОВ 



  

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами  

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

20 травня 2021 р.               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про передачу в оренду окремого 
нерухомого майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст 
області 

Розглянувши звернення Чернівецької обласної філармонії імені Дмитра 
Гнатюка, Державного архіву Чернівецької області, Територіального управління 
Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому щодо 
передачі в оренду окремого нерухомого майна, враховуючи погодження 
балансоутримувачів та керуючись Законом України ʺПро оренду державного та 
комунального майнаʺ, комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Включити до Переліку другого типу та вважати за доцільне передати 

в оренду: 
1.1. ОКУ ʺЧернівецька обласна філармонія імені Дмитра Гнатюкаʺ 

нерухоме майно (приміщення напівпідвалу площею 220,6 кв.м. та першого 
поверху площею 13,4 кв.м.) загальною площею 234,0 кв.м. за адресою: пров. 
Вірменський, 2 в м. Чернівцях. 

1.2. Державному архіву Чернівецької області нерухоме майно (частину 
підвального приміщення будівлі літ А) площею 418 кв.м. за адресою: пров. 
Текстильників, 1 в м. Чернівцях. 

2. Встановити річну оренду плату за користування майном, зазначеним 
у пунктах 1.1. – 1.2. у розмірі 1 грн та передбачити в договорах оренди 
відшкодування вартості спожитих комунальних послуг та інших обов’язкових 
платежів. 

3. Погодити передачу в оренду Територіальному управлінню 
Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому додатково 
нерухомого майна площею 331,1 кв.м. за адресою: вул. Кравса Антона (Паризької 
комуни), 1 в м. Чернівцях. 

4. Внести проект рішення із зазначеного питання на розгляд сесії 
обласної ради. 
 
Голова постійної комісії          Олександр БОЛТУНОВ
    



  

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами  

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

20 травня 2021 р.               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення ОКНП ʺЧернівецький 
обласний шкірно-венерологічний диспансерʺ 
щодо передачі в оренду окремого нерухомого 
майна за адресою: вул. Р.-Ф. Кайндля, 9 в      
м. Чернівцях 

 
Розглянувши звернення ОКНП ʺЧернівецький обласний шкірно-

венерологічний диспансерʺ щодо передачі в оренду окремого нерухомого майна 
за адресою: вул. Раймунда Фрідріха Кайндля, 9 в м. Чернівцях, керуючись 
Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого 
постановою КМУ від 03.06.2020 №483 (надалі – Порядок), комісія 

ВИРІШИЛА: 
 

Включити до Переліку першого типу та передати в оренду, у відповідності 
до Порядку, нерухоме майно, що є на балансі ОКНП ʺЧернівецький обласний 
шкірно-венерологічний диспансерʺ: 

1.  Частину приміщення будівлі поліклінічного відділення площею 2 
кв.м. за адресою: вул. Р.-Ф.Кайндля, 9 в м. Чернівцях;  

Мета оренди – розміщення інформаційно-платіжного терміналу 
самообслуговування. 

2. Частину приміщення другого поверху поліклінічного відділення 
площею 20,8 кв.м. за адресою: вул. Р.-Ф.Кайндля, 9 в м. Чернівцях; 

Мета оренди – розміщення аптечного пункту. 
 
 
 
Голова постійної комісії     Олександр БОЛТУНОВ 



  

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами  

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

20 травня 2021 р.               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про продовження дії договорів оренди 
окремого нерухомого майна спільної 
власності територіальних громад 
області 

 
Розглянувши звернення Чернівецького медичного фахового коледжу, 

територіального управління Державної судової адміністрації України в 
Чернівецькій області щодо продовження дії договорів оренди нерухомого майна 
за адресами: пров. Текстильників, 1 та вул. Головна, 60 в м. Чернівцях, 
враховуючи погодження балансоутримувача  ОКП ʺЦентр комунального майнаʺ, 
відповідно до статті 18 Закону України ʺПро оренду державного та комунального 
майнаʺ (надалі – Порядок), комісія 

ВИРІШИЛА: 
Включити до Переліку другого типу об’єкти оренди та продовжити: 

− на два роки 11 місяців дію договору оренди нерухомого майна від 
15.09.2013 №15/13 за адресою: пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях між 
Чернівецькою обласною радою та Чернівецьким медичним фаховим коледжем; 

− на два роки дію договорів оренди нерухомого майна від 01.01.2013 
№1/13 та від 29.11.2013 №24/13 за адресою: вул. Головна, 60 в м. Чернівцях між 
Чернівецькою обласною радою та територіальним управлінням Державної 
судової адміністрації України в Чернівецькій області. 
 
 
 
Голова постійної комісії     Олександр БОЛТУНОВ 



  

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами  

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області  

20 травня 2021 року               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення Державної служби 
з лікарських засобів та контролю за 
наркотиками у Чернівецькій області та 
ОКП "Центр комунального майна" щодо 
внесення змін до договору оренди 
нерухомого майна від 01.01.2011 № 1/11 за 
адресою: вул. Головна, 29 в м. Чернівцях 
в частині зменшення площі орендованого 
майна 

Розглянувши звернення орендаря – Державної служби з лікарських засобів 
та контролю за наркотиками у Чернівецькій області та балансоутримувача майна - 
ОКП "Центр комунального майна" щодо внесення змін до договору оренди від 
01.01.2011 № 1/11 за адресою: вул. Головна, 29 в м. Чернівцях в частині 
зменшення площі використання орендованого майна, керуючись Порядком 
передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (надалі - Порядок), комісія 

ВИРІШИЛА: 

Погодити внесення змін до договору оренди нерухомого майна від 

01.01.2011 № 1/11 за адресою: вул. Головна, 29 в м. Чернівцях між Чернівецькою 

обласною радою та Державною службою з лікарських засобів та контролю за 

наркотиками у Чернівецькій області  в частині зменшення площі використання 

орендованого майна на 13 кв.м.  

 
 
Голова постійної комісії       Олександр БОЛТУНОВ 



  

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами  

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

20 травня 2021 р.               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення ОКНП ʺЧернівецька 
лікарня швидкої медичної допомогиʺ щодо 
передачі в оренду окремого нерухомого майна 
за адресою: вул. Фастівська, 2 в м. Чернівцях 

 
Розглянувши звернення ОКНП ʺЧернівецька лікарня швидкої медичної 

допомогиʺ щодо передачі в оренду окремого нерухомого майна за адресою: вул. 
Фастівська, 2 в м. Чернівцях, керуючись Порядком передачі в оренду державного 
та комунального майна, затвердженого постановою КМУ від 03.06.2020 №483 
(надалі – Порядок), комісія 

ВИРІШИЛА: 
 

Включити до Переліку першого типу та передати в оренду, у відповідності 
до Порядку, нерухоме майно (частину приміщення фойє першого поверху будівлі 
літ А) площею 60,53 кв.м., що є на балансі ОКНП ʺЧернівецька лікарня швидкої 
медичної допомогиʺ за адресою: вул. Фастівська, 2 м. Чернівцях.  

Мета оренди – розміщення торгівельних об’єктів з продажу книг, газет і 
журналів, виданих українською мовою. 
 
 
 
Голова постійної комісії     Олександр БОЛТУНОВ 



  

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами  

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області  

20 травня 2021 року               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про погодження Переліку нерухомого 
майна, що може бути передано в оренду в 
2021 році 
 

Розглянувши пропозиції балансоутримувачів щодо майна, що може бути 
передано в оренду в 2021 році, керуючись Порядком передачі в оренду 
державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 03.06.2020 № 483, комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Погодити та включити до переліку першого типу нерухоме майно, що 

може бути передано в оренду в 2021 році (Перелік додається). 
2. Встановити, що за пропозиціями балансоутримувачів та власника 

майна зазначений Перелік протягом року може уточнюватися. 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії       Олександр БОЛТУНОВ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами  

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

20 травня 2021 р.               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення орендаря  
приватного підприємства ʺВертекс-
Плюсʺ щодо надання дозволу на 
передачу в суборенду частини 
орендованого майна за адресою: 
вул. Головна, 29 у м. Чернівцях 

 
Розглянувши звернення орендаря приватного підприємства ʺВертекс-Плюсʺ 

щодо надання дозволу на передачу в суборенду частини орендованого майна за 
адресою: вул. Головна, 29 у м. Чернівцях, враховуючи погодження 
балансоутримувача – ОКП ʺЦентр комунального майнаʺ, керуючись пунктом 10 
Положення про порядок та умови оренди нерухомого майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області, комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати дозвіл орендарю приватному підприємству ʺВертекс-Плюсʺ 

на передачу в суборенду 70 кв.м. орендованого майна згідно договору в редакції 
додаткової угоди від 16.09.2008 №84-Д за адресою: вул. Головна, 29 у                  
м. Чернівцях. 

2. Внести зміни в зазначений договір оренди в частині перерахунку 
орендної плати.  
 
 
 
Голова постійної комісії     Олександр БОЛТУНОВ 



  

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами  

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

20 травня 2021               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення орендаря колективного 
підприємства ʺРБК ОСНОВАʺ щодо надання 
дозволу на розробку проекту будівництва 
ʺЦентру сучасної медициниʺ з влаштуванням 
підземного та наземного паркінгу за адресою: 
вул. Головна, 137 в м. Чернівцях 

 
Враховуючи відсутність доповідача - представника орендаря колективного 

підприємства ʺРБК ОСНОВАʺ, комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 

Зазначене питання залишити без розгляду. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії     Олександр БОЛТУНОВ 



  

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами  

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

20 травня 2021 р.               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення орендаря ФОП 
Балахтаря О.В. щодо внесення змін у діючі 
договори оренди нерухомого майна  

 
Розглянувши звернення орендаря ФОП Балахтаря О.В. щодо внесення змін 

до договорів оренди нерухомого майна №17/20 від 01.12.2020 та № 18/20 від 
01.12.2020 в частині зміни мети оренди, враховуючи відповідні звернення та 
погодження балансоутримувачів КНП ʺЧернівецький обласний перинатальний 
центрʺ та ОКНП ʺБуковинський клінічний онкологічний центрʺ, комісія 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Вважати за доцільне внесення змін до договорів оренди нерухомого 
майна №17/20 від 01.12.2020 за адресою: вул. Буковинська, 1-А в м. Чернівцях та 
№18/20 від 01.12.2020 за адресою: вул. Героїв Майдану, 242 в м. Чернівцях, а 
саме: 

1.1. Пункт 7.1. розділу І ʺЗмінювані умови договоруʺ договору №17/20 від 
01.12.2020 викласти в такій редакції:  

ʺМета оренди – аптечний пунктʺ. 
1.2. Пункт 7.1. розділу І ʺЗмінювані умови договоруʺ договору №18/20 від 

01.12.2020 викласти в такій редакції:  
ʺМета оренди – аптечний пунктʺ. 
2. Рекомендувати голові обласної ради та балансоутримувачам 

нерухомого майна підписати відповідні зміни до вищезазначених договорів 
оренди. 
 
 
 
Голова постійної комісії     Олександр БОЛТУНОВ 



  

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами  

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

20 травня 2021 р.               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення ОКНП 
ʺЧернівецька обласна дитяча клінічна 
лікарняʺ щодо передачі в оренду окремого 
нерухомого майна за адресою: вул. Руська, 
207-а в м. Чернівцях 

 
Розглянувши звернення обласного комунального некомерційного 

підприємства ʺЧернівецька обласна дитяча клінічна лікарняʺ щодо передачі в 
оренду окремого нерухомого майна за адресою: вул. Руська, 207-а в м. Чернівцях, 
керуючись Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, 
затвердженого постановою КМУ від 03.06.2020 №483 (надалі – Порядок), комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

Включити до Переліку першого типу та передати в оренду, у відповідності 
до Порядку, нерухоме майно (частину приміщення першого поверху будівлі літ 
А) орієнтовною площею 18 кв.м., що є на балансі ОКНП ʺЧернівецька обласна 
дитяча клінічна лікарняʺ за адресою: вул. Руська, 207-А у м. Чернівцях.  

Мета оренди – розміщення аптечного пункту. 
 
 
 
Голова постійної комісії     Олександр БОЛТУНОВ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
20 травня 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про списання та передачу 
окремого майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, 
міст області 

 

 

Керуючись Положенням про порядок списання та відчуження 
основних засобів (рухомого майна), що є спільною власністю територіальних 
громад сіл, селищ, міст Чернівецької області затверджене рішенням 5-ї сесії 
обласної ради ХХІV скликання від 31.10.2002 № 104-5/02 та розглянувши 
клопотання обласних комунальних установ та закладів щодо надання дозволу 
на списання та передачу основних засобів, що є спільною власністю 
територіальних громад сіл, селищ, міст області, комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести на розгляд сесії обласної ради питання про надання 
дозволу на списання в установленому порядку з балансу: 

1.1. Комунального закладу «Інститут післядипломної педагогічної 
освіти Чернівецької області»: 

1.1.1. Ксерокс Canon, інвентарний № 101480338, балансовою вартістю 
14400,00 грн. з нарахованим  зносом 14400,00 грн.; 

1.1.2. Комплект ITC з автоматичної підготовки вчителів, інвентарний 
№ 101480339, балансовою вартістю 20800,00 грн. з нарахованим зносом 
20800,00 грн.; 

1.1.3. Комп’ютер викладача, інвентарний № 101480324, балансовою 
вартістю 6104,00 грн. з нарахованим  зносом 6104,00 грн. 

1.2. Комунального закладу "Вижницька спеціалізована школа-інтернат 
I-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів 
художньо-естетичного циклу імені Назарія Яремчука" склад-майстерня літ. 
"Л-М", 1977 року введена в експлуатацію, інвентарний № 10310015, 



первісною вартістю 41563, 00 грн. із нарахованим повним зносом за адресою: 
вул. Шухевича, 6-8 в м. Вижниця. 

1.2. Обласного комунального некомерційного підприємства 
"Буковинський клінічний онкологічний центр": 

1.2.1. Пульсоксиметр NOVAME, 2001 року введений в експлуатацію, 
інвентарний номер 10470431, балансовою вартістю 21735,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.2.2. Система інгаляційної анестезії Prima, 2007 року введена в 
експлуатацію, інвентарний номер 10470541, балансовою вартістю 321121,00 
грн., із нарахованим повним зносом; 

1.2.3. Бронхоскоп Б-ВО-3-1, 2011 року введений в експлуатацію, 
інвентарний номер 10470541, балансовою вартістю 44800,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.2.4. Процесор для друку рентгенплівки СН1000, 2011 року введений в 
експлуатацію, інвентарний номер 10470058, балансовою вартістю 28250,00 
грн., із нарахованим повним зносом. 

2. Внести на розгляд сесії обласної ради питання про надання  
дозволу на передачу з балансу: 

2.1. Обласного комунального некомерційного підприємства 
"Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф" на баланс громадського формування "Буковинська народна 
комендатура": 

2.1.1. Автомобіль УАЗ 3962-01, 1989 року випуску, реєстраційний 
номер СЕ49-29BС, шасі (кузов, рама) 18069, інвентарний номер 10510092, 
балансовою вартістю 17998,00 грн. із нарахованим зносом 13635,04 грн., 
залишкова вартість 4362,96 грн.; 

2.1.2. Автомобіль УАЗ 3962, 1991 року випуску, реєстраційний номер  
СЕ62-53AT, шасі (кузов, рама) XTT396200M0098396, інвентарний номер 
10510091, балансовою вартістю 22797,00 грн. із нарахованим зносом 
17890,24 грн., залишкова вартість 4906,76 грн.; 

2.1.3. Автомобіль УАЗ 3962, 2005 року випуску, реєстраційний номер   
СЕ30-58AE, шасі (кузов, рама) 37410050208741, 37410050452162 
інвентарний номер 10510058, балансовою вартістю 151080,00 грн. із 
нарахованим зносом 115356,48 грн., залишкова вартість 35723,52 грн. 

2.2. Обласного комунального некомерційного підприємства 
"Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф" на баланс комунального некомерційного підприємства 
Глибоцької районної ради "Глибоцька центральна районна лікарня": 
автомобіль УАЗ 396294, 2008 року випуску, реєстраційний номер 
СЕ5375AM, шасі (кузов, рама) XTT37419480441372, 37410080462664 
інвентарний номер 10510061, балансовою вартістю 198004,00 грн. із 
нарахованим зносом 148766,90 грн., залишкова вартість 49237,10 грн. 

2.3. Обласного комунального некомерційного підприємства 
"Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 



катастроф" на баланс Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім. В.Ю. 
Шкрібляка: 

2.3.1. Автомобіль ГАЗ 2705, 2003 року випуску, реєстраційний номер  
СЕ 0646 ВС, шасі (кузов, рама) ХТН27050030311988, 27050030028673, 
інвентарний номер 10510038, балансовою вартістю 75749,00 грн. із 
нарахованим зносом 61912,50 грн., залишкова вартість 13836,50 грн.; 

2.3.2. Автомобіль ГАЗ 32214, 1997 року випуску, реєстраційний номер  
СЕ 7956 ВІ, шасі (кузов, рама) 322140V0041802, 35686, інвентарний номер 
10510138, балансовою вартістю 104028,00 грн. із нарахованим зносом 
78508,05 грн., залишкова вартість 25519,95 грн. 

2.4. Обласного комунального некомерційного підприємства 
"Чернівецька обласна психіатрична лікарня" на баланс обласного 
комунального некомерційного підприємства "Чернівецька обласна клінічна 
лікарня": 

2.4.1. Ліжко функціональне, інвентарний № 10470994, первісна вартість  
5385,00 грн. з нарахованим амортизаційним зносом 3052,78 грн., залишкова 
вартість 2332, 22 грн.; 

2.4.2. Пральна машина, інвентарний № 10420993, первісна вартість  
10159,00 грн. з нарахованим амортизаційним зносом 5755,71 грн., залишкова 
вартість 4403, 29 грн.; 

2.4.3. Холодильник, інвентарний №10460186, первісна вартість  5630,00 
грн. з нарахованим амортизаційним зносом 1267,1 грн., залишкова вартість 
4362, 90 грн.; 

2.4.4. Шафа універсальна, інвентарний №10640904, первісна вартість  
1798,00 грн. з нарахованим амортизаційним зносом 1798,00 грн., залишкова 
вартість 0,00 грн.; 

2.4.5. Куток медсестри, інвентарний №10640883, первісна вартість  
4858,00 грн. з нарахованим амортизаційним зносом 4858,00 грн., залишкова 
вартість 0,00 грн.; 

2.4.6. Ліжко функціональне, інвентарний №10640979, первісна вартість  
2501,00 грн. з нарахованим амортизаційним зносом 2039,2 грн., залишкова 
вартість 461,80 грн.; 

2.4.7. Ліжко функціональне, інвентарний №10640980, первісна вартість  
2501,00 грн. з нарахованим амортизаційним зносом 2039,2 грн., залишкова 
вартість 461,80 грн.; 

2.4.8. Ліжко функціональне, інвентарний №10640981, первісна вартість  
2918,00 грн. з нарахованим амортизаційним зносом 2377,79 грн., залишкова 
вартість 540,21 грн.; 

2.4.9. Ліжко функціональне, інвентарний №10640982, первісна вартість  
2918,00 грн. з нарахованим амортизаційним зносом 2379,6 грн., залишкова 
вартість 538,40 грн. 

2.5. Обласної комунальної установи "Буковинський центр культури і 
мистецтва" на баланс Державного архіву Чернівецької області фільмофонд у 
кількості 2218 частин – 258 копій (загальна сума 22756, 58 грн.) з комплектом 



стелажів на яких вони зберігаються та касети відеофонду – 2340 одиниць 
(загальна сума 87399, 00 грн.). 

2.6. Обласної комунальної установи "Буковинський центр культури і 
мистецтва" на баланс обласного комунального підприємства "Центр 
комунального майна": 

2.6.1. Залізобетонний резервуар відсійник, загальна вартість 3112,97 
грн. з нарахованим зносом 100%; 

2.6.2. Залізобетонний резервуар відсійник, загальна вартість 3112,97 
грн. з нарахованим зносом 100%; 

2.6.3. Низьковольтна лінія, загальна вартість 3871,66 грн. з 
нарахованим зносом 100%; 

2.6.4. Дворова каналізація, загальна вартість 2810,78 грн. з нарахованим 
зносом 100%; 

2.6.5. Водопровідна сітка, загальна вартість 3506,5 грн. з нарахованим 
зносом 83%; 

2.6.6. Фільмоперевіряльний стіл, загальна вартість 273,19 грн. з 
нарахованим зносом 100%; 

2.6.7. Фільмоперевіряльний стіл, загальна вартість 273,19 грн. з 
нарахованим зносом 100%; 

2.6.8. Фільмоперевіряльний стіл, загальна вартість 273,19 грн. з 
нарахованим зносом 100%; 

2.6.9. Кінопроектор 23-КПК, загальна вартість 1778,48 грн. з 
нарахованим зносом 100%; 

2.6.10. Кінопроектор 23-КПК, загальна вартість 1778,48 грн. з 
нарахованим зносом 100%; 

2.6.11. Котел опалювальний, загальна вартість 7947,25 грн. з 
нарахованим зносом 100%; 

2.6.12. Котел опалювальний, загальна вартість 7947,25 грн. з 
нарахованим зносом 100%. 

2.7. Комунального некомерційного підприємства "Чернівецький 
обласний центр служби крові" на баланс Хотинської міської ради Хотинської 
міської об’єднаної територіальної громади: 

2.7.1. Башня Рожновського, 1994 року введений в експлуатацію, 
інвентарний №10490090, первісною вартістю 6766 грн., нарахованим зносом 
4605 грн.; 

2.7.2. Газовий лічильник, 2007 року введений в експлуатацію, 
інвентарний №10490099, первісною вартістю 3434 грн., нарахованим зносом 
2337 грн.; 

2.7.3. Насос водяний, 1998 року введений в експлуатацію, інвентарний 
№10490121, первісною вартістю 5346,00 грн., нарахованим зносом 3638,00 
грн.; 



2.7.4. Котел Ністу, 2006 року введений в експлуатацію, інвентарний 
№10490122, первісною вартістю 13608,00 грн., нарахованим зносом 9261,00 
грн.; 

2.7.5. Котел Ністу, 2006 року введений в експлуатацію, інвентарний 
№10490123, первісною вартістю 13986,00 грн., нарахованим зносом 9308,00 
грн.; 

2.7.6. Насос водяний, 2004 року введений в експлуатацію, інвентарний 
№10490141, первісною вартістю 8011,00 грн., нарахованим зносом 5331,00 
грн.; 

2.7.7. Коректор газу, 2008 року введений в експлуатацію, інвентарний 
№10490147, первісною вартістю 7226,00 грн., нарахованим зносом 4809,00 
грн.; 

2.7.8. Електролічильник, 2017 року введений в експлуатацію, 
інвентарний №10490171, первісною вартістю 2004,00 грн., нарахованим 
зносом 1334,00 грн.; 

2.7.9. Клапан відсікач, 2008 року введений в експлуатацію, інвентарний 
№10420199, первісною вартістю 3226,00 грн., нарахованим зносом 2195,00 
грн. 

2.8. Обласного комунального некомерційного підприємства 
"Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф" на баланс обласного комунального некомерційного підприємства 
"Чернівецький обласний стоматологічний центр": 

2.8.1. Кардіодефібрилятор - монітор ДКІ-Н-15 Ст Біфазик +, 2008 року 
випуску, інвентарний №10470098, балансовою вартістю 58218,00 грн., із 
нарахованим зносом 47119,20 грн.; 

2.8.2. Дефібрилятор ДКИ-Н-02, 2001 року випуску, інвентарний номер 
10470055, балансовою вартістю 10423,00 грн., із нарахованим зносом 7736,52 
грн. 

3. Надати дозвіл на списання в установленому порядку з балансу: 
3.1. Комунального закладу "Інститут післядипломної педагогічної 

освіти Чернівецької області": 
3.1.1. Ксерокс, інвентарний №101480319, балансовою вартістю 4333,00 

грн. з нарахованим  зносом 4333,00 грн.; 
3.1.2. Комп’ютер учня, інвентарний №101480323, балансовою вартістю 

3819,00 грн. з нарахованим  зносом 3819,00 грн.; 
3.1.3. Комп’ютер учня, інвентарний №101480361, балансовою вартістю 

3819,00 грн. з нарахованим  зносом 3819,00 грн.; 
3.1.4. Комп’ютер учня, інвентарний №101480362, балансовою вартістю 

3819,00 грн. з нарахованим  зносом 3819,00 грн.; 
3.1.5. Комп’ютер учня, інвентарний №101480363, балансовою вартістю 

3819,00 грн. з нарахованим  зносом 3819,00 грн.; 
3.1.6. Копіювальний апарат Canon, інвентарний №101490069, 

балансовою вартістю 3430,00 грн. з нарахованим  зносом 3430,00 грн.; 



3.1.7. Комп’ютер викладача, інвентарний №101480012, балансовою 
вартістю 3819,00 грн. з нарахованим  зносом 3819,00 грн.; 

4. Встановити, що всі деталі, вузли та матеріали розібраного 
демонтованого обладнання, які придатні для подальшого використання, 
оприбутковуються на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку, а 
непридатні, як вторинна сировина, обов'язково здаються установі, на яку 
покладено збір такої сировини. 
 
Голова постійної комісії                                             Олександр БОЛТУНОВ 
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