ПРОТОКОЛ № 52
засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації та
управління об’єктами спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області
27.08.2014 року

м. Чернівці

Присутні депутати обласної ради: Берча В.Т., Гоян О.А., Кушнір Ю.Р.,
Малімонік Я.В., Семенюк І.В., Смотр О.А., Харабара М.Д., Шилепницький І.О.,
Юлик С.Д.
Відсутні депутати обласної ради: Вдовічен А.М., Горук Н.В., Мунтян І.М.,
Ткачук В.В., Шевчук І.В.
Запрошені:
Маніліч В.М. – заступник голови Чернівецької обласної ради;
Єлєніч М.О. – начальник юридичного відділу виконавчого апарату обласної
ради;
Ванзуряк О.К. - начальник управління з питань забезпечення повноважень
щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної
ради;
Бубнов К.І. - головний спеціаліст відділу орендних відносин та організації
розрахунків управління з питань забезпечення повноважень щодо управління
об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради;
Луканюк О.В. – головний спеціаліст відділу обліку, використання та
приватизації майна управління з питань забезпечення повноважень щодо
управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради;
Палійчук О.М. - директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
Чернівецької обласної державної адміністрації;
Андрієць О.А. - директор Департаменту охорони здоров’я та цивільного
захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації;
Китайгородська В.М. - начальник управління культури Чернівецької обласної
державної адміністрації;
Тимофійчук-Степанова М.І. – директор Департаменту суспільних комунікацій
обласної державної адміністрації;
Федорук А.І. – директор КП "Дирекція з обслуговування майна спільної
власності територіальних громад";
Ігнатенко Г.В. – в.о. директора ОКП "Буковина-Фарм";
Візнюк А.Ю. – в.о. генерального директора ОКУ "Чернівецька обласна
філармонія";
Казанський А.Ю. – в.о. директора ОКУ "Обласний центр медико-соціальної
реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи"
Каланча І.І. – представник ПрАТ "Київстар";
Федина В.А. – представник ПрАТ "МТС Україна".

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією
подання щодо призначення Візнюка А.Ю. на посаду генерального директора
ОКУ "Чернівецька обласна філармонія".
Інформує: Китайгородська В.М., Візнюк А.О.
2.
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією
подання щодо призначення Казанського А.Ю. на посаду директора ОКУ
"Обласний центр медико-соціальної реабілітації дітей з органічними
ураженнями нервової системи"
Інформує: Андрієць О.А., Казанський А.Ю.
3.
Про розгляд подання Департаменту охорони здоров'я та цивільного
захисту населення облдержадміністрації щодо вжиття заходів реагування та
притягнення до дисциплінарної відповідальності головного лікаря КУ
"Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер" Гонци А.О.
Інформує: Андрієць О.А., Гонца А.О.
4.
Про розгляд питання щодо призначення Ігнатенка Г.В. на посаду
директора ОКП "Буковина-Фарм"
Інформує: Ігнатенко Г.В.
5.
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією
проекту рішення обласної ради "Про внесення змін до Регіональної програми
підтримки та розвитку комунального підприємства "Дирекція з обслуговування
майна спільної власності територіальних громад" на 2013-2015 роки".
Інформує: Федорук А.І.
6.
Про розгляд листа Департаменту суспільних комунікацій
облдержадміністрації №04.01-07/02 від 09.07.2014 щодо комунального
торговельного підприємства "Українська книга", комунального підприємства
видавництва "Прут" та Чернівецького обласного комунального оптовороздрібного торговельного підприємства "Чернівцікнига".
Інформує: Тимофійчук-Степанова М.І.
7.
Про розгляд листа Департаменту суспільних комунікацій
облдержадміністрації №04.01-06/72 від 09.07.2014 щодо вирішення питання
податкового боргу, який обліковується за Чернівецьким обласним комунальним
оптово-роздрібним торговельним підприємством "Чернівцікнига".
Інформує: Тимофійчук-Степанова М.І.
8.
Про розгляд листа Новодністровської міської ради №1250 від
24.06.2014 щодо передачі на баланс обласного комунального закладу "Дитячоюнацька спортивна школа у м. Новодністровськ" закінченого будівництвом
об’єкта.
Інформує: Палійчук М.І.

9.
Про розгляд звернення Скрипи Т.В. щодо затвердження звіту про
оцінку нерухомого майна за адресою: вул. Головна, 60 у м. Чернівцях (будівлі
гаражів літ. "Б", "В", "Г", "Д").
Інформує: Єлєніч М.О.
10.
Про розгляд листів ПрАТ "Київстар" №9739/0/10/05/10/01 від
08.07.2014 та ПрАТ "МТС Україна" №WT-14-14452 від 23.07.2014 щодо
скасування рішення 30-ї сесії обласної ради V скликання від 11.08.2009 №23630/09 "Про деякі питання оренди нерухомого майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області" та рішення 18-ї сесії обласної
ради VI скликання від 20.09.2013 №117-18/13 "Про внесення змін до рішення
30-ї сесії обласної ради V скликання від 11.08.2009 №236-30/09 "Про деякі
питання оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області".
Інформує: Каланча І.І., Федина В.А., Парасківа М.С.
11.
Про розгляд листа СТзОВ "Надія" №114 від 28.05.2014 щодо
відведення земельної ділянки під будівництво багатоповерхового будинку за
адресою: м. Чернівці, пров. Текстильників, 1.
Інформує: Ванзуряк О.К.
12.
Про розгляд звернення Мігери М.П. щодо відведення земельної
ділянки під будівництво багатоповерхового будинку за адресою: м. Чернівці,
вул. І.Підкови, 9-11.
Інформує: Ванзуряк О.К.
13.
Про розгляд листів обласного комунального підприємства
"Буковина-Фарм" №318 від 14.07.2014 та №319 від 14.07.2014 щодо передачі на
баланс приміщень.
Інформує: Ванзуряк О.К.
14.
Про розгляд листа Чернівецької міської ради №01/02-11/831 від
22.07.2014 щодо вилучення з переліку об'єктів, які підлягають приватизації в
2014-2017 роках та передачі у комунальну власність територіальної громади
м. Чернівців будівлі рятувальної станції за адресою: м. Чернівці, Парковий
проїзд, 16-Б.
Інформує: Ванзуряк О.К.
15.
Про передачу на баланс обласного комунального підприємства
"Центр комунального майна" приміщень, які є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міст області.
Інформує: Ванзуряк О.К.
16.
Про передачу на баланс обласного комунального підприємства
"Центр комунального майна" приміщення сараю літ. В за адресою: вул.
Федьковича, 52 та криниці І за адресою: вул. Білоусова, 19 в м. Чернівцях.
Інформує: Ванзуряк О.К.

17.
Про розгляд звернення орендаря ТОВ "УкрБукМед" щодо надання
дозволу на проектування та реконструкцію з добудовою орендованого майна за
адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях (обласна клінічна лікарня) під
лікувально-діагностичний центр.
Інформує: Ванзуряк О.К.
18.
Про розгляд звернення ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомого"
щодо передачі в оренду частини приміщення першого поверху площею 2 кв.м.
в будівлі за адресою: вул. Фастівська, 2 в м. Чернівцях під розміщення апарату
гарячих напоїв.
Інформує: Ванзуряк О.К.
19.
Про розгляд звернення Чернівецького обласного медичного
діагностичного центру щодо передачі в оренду нерухомого майна (частину
приміщення першого поверху та підвалу будівлі літ. А) площею 257,6 кв.м. за
адресою: вул. Небесної Сотні, 5 в м. Чернівцях під розміщення закладу
громадського харчування.
Інформує: Ванзуряк О.К.
20.
Про розгляд звернення обласного комунального підприємства
"Буковинська книга" щодо передачі в позичку частини приміщення першого
поверху (світлового колодязю) за адресою: вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях
площею 7 кв.м. для розміщення кіоску з продажу непродовольчих товарів.
Інформує: Ванзуряк О.К.
21.
Про розгляд звернення Чернівецької обласної психіатричної лікарні
щодо передачі в оренду нерухомого майна (приміщення газорозподільного
пункту літ. Ж-Ж) площею 20 кв.м. за адресою: вул. Мусоргського, 2 в м.
Чернівцях.
Інформує: Ванзуряк О.К.
22.
Про розгляд звернення ОКУ "Чернівецька обласна клінічна
лікарня" щодо передачі в оренду нерухомого майна площею 39,1 кв.м. за
адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях під розміщення аптечного пункту.
Інформує: Ванзуряк О.К.
23.
Про розгляд звернення підприємця Чоботаря В.І. щодо визначення
часток співвласників в будівлі міні-пекарні літ. Л-Л'-Л'' за адресою: вул.
Мусоргського, 2 в м. Чернівцях.
Інформує: Ванзуряк О.К.
24.
Про розгляд звернення УМВС України в Чернівецькій області щодо
передачі в оренду на пільгових умовах приміщення будівлі за адресою: вул.
Федьковича, 52 в м. Чернівцях.
Інформує: Ванзуряк О.К.
25.
Про розгляд звернення ОКП "Буковина-Фарм" щодо передачі в
позичку нерухомого майна за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях
(приміщення колишнього аптечного пункту фірми "Едельвейс").
Інформує: Ванзуряк О.К.

26.
Про розгляд листа обласного протитуберкульозного санаторію
"Красноїльськ" від 24.06.2014 №89/02-02 щодо надання дозволу на списання з
балансу установи нерухомого майна.
Інформує: Ванзуряк О.К.
27.
Про списання та передачу окремого майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області.
Інформує: Ванзуряк О.К.
28.
Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради "Про зарахування
орендарю підприємцю Костребі В.В. витрат на проведення невід'ємних
поліпшень орендованого майна за адресою: вул. Білоусова, 19 в м. Чернівцях в
рахунок орендної плати".
Інформує: Ванзуряк О.К.

І. Слухали:
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією подання щодо
призначення Візнюка А.Ю. на посаду генерального директора ОКУ
"Чернівецька обласна філармонія".
Виступили: Китайгородська В.М., Візнюк А.О.
Вирішили:
1. Погодити, внесене обласною державною адміністрацією, подання щодо
призначення Візнюка Анатолія Юрійовича на посаду генерального директора
обласної комунальної установи "Чернівецька обласна філармонія".
2. Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради.
Результат голосування: одностайно - "за".
ІI. Слухали:
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією подання щодо
призначення Казанського А.Ю. на посаду директора ОКУ "Обласний центр
медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової
системи".
Виступили: Андрієць О.А., Казанський А.Ю.
Вирішили:
1. Погодити, внесене обласною державною адміністрацією, подання
щодо призначення Казанського Антона Юрійовича на посаду директора
обласної комунальної установи "Обласний центр медико-соціальної реабілітації
дітей з органічними ураженнями нервової системи".
2. Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради.
Результат голосування: одностайно - "за".

ІII. Слухали:
Про розгляд подання Департаменту охорони здоров'я та цивільного
захисту населення облдержадміністрації щодо вжиття заходів реагування та
притягнення до дисциплінарної відповідальності головного лікаря КУ
"Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер" Гонци А.О.
Виступили: Андрієць О.А.
Вирішили:
Враховуючи інформацію директора Департаменту охорони здоров'я
обласної державної адміністрації Андрієць О.А. про те, що головний лікар
комунальної установи "Чернівецький обласний клінічний онкологічний
диспансер" знаходиться у календарній відпустці за 2014 рік, розгляд пропозиції
Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації від 31.07.2014р. №
01.3/2748 щодо вжиття заходів реагування та притягнення до дисциплінарної
відповідальності Гонци А. О. перенести на наступне засідання постійної комісії
після закінчення його відпустки.
Результат голосування: одностайно - "за".
ІV. Слухали:
Про розгляд питання щодо призначення Ігнатенка Г.В. на посаду
директора ОКП "Буковина-Фарм"
Виступили: Андрієць О.А., Ігнатенко Г.В.
Вирішили:
1. Погодити призначення Ігнатенко Геннадія Вікторовича на посаду
директора обласного комунального підприємства "Буковина-Фарм".
2. Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради.
Результат голосування: одностайно - "за".
V. Слухали:
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією проекту
рішення обласної ради "Про внесення змін до Регіональної програми підтримки
та розвитку комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна
спільної власності територіальних громад" на 2013-2015 роки".
Виступили: Федорук А.І., Харабара М.Д., Юлик С.Д., Гоян О.А.
Вирішили:
Рекомендувати внесений обласною державною адміністрацією проект
рішення обласної ради "Про внесення змін до Регіональної програми підтримки
та розвитку комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна
спільної власності територіальних громад" на 2013-2015 роки" для розгляду на
сесії Чернівецької обласної ради.
Результат голосування: одностайно - "за".

Була внесена пропозиція депутата Харабари М.Д. створити депутатську
комісію для перевірки функціонування Автобази обласної ради і ОДА
"Дирекції з обслуговування майна спільної власності територіальних громад",
до складу якої включити депутатів: Юлика С.Д. – голова комісії, Харабару
М.Д., Гоян О.А.
Результат голосування: одностайно - "за".
VІ. Слухали:
Про
розгляд
листа
Департаменту
суспільних
комунікацій
облдержадміністрації №04.01-07/02 від 09.07.2014 щодо комунального
торговельного підприємства "Українська книга", комунального підприємства
видавництва "Прут" та Чернівецького обласного комунального оптовороздрібного торговельного підприємства "Чернівцікнига".
Виступили: Тимофійчук-Степанова М.І., Шилепницький І.О., Харабара М.Д.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Враховуючи рішення 15-ї сесії ХХІІ скликання Чернівецької обласної
ради від 19.08.1997 "Про делегування повноважень обласній державній
адміністрації" та рішення 2-ї сесії ХХІІІ скликання Чернівецької обласної ради
№45-2/98 від 9.07.1998 "Про порядок управління об’єктами спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області" рекомендувати Департаменту
суспільних комунікацій облдержадміністрації розробити чіткий план дій щодо
подальшого функціонування вищезазначених книгарень та надати його до
обласної ради.
Результат голосування: одностайно - "за".
VIІ. Слухали:
Про
розгляд
листа
Департаменту
суспільних
комунікацій
облдержадміністрації №04.01-06/72 від 09.07.2014 щодо вирішення питання
податкового боргу, який обліковується за Чернівецьким обласним комунальним
оптово-роздрібним торговельним підприємством "Чернівцікнига".
Виступили: Тимофійчук-Степанова М.І., Шилепницький І.О., Харабара М.Д.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Враховуючи рішення 15-ї сесії ХХІІ скликання Чернівецької обласної
ради від 19.08.1997 "Про делегування повноважень обласній державній
адміністрації" та рішення 2-ї сесії ХХІІІ скликання Чернівецької обласної ради
№45-2/98 від 9.07.1998 "Про порядок управління об’єктами спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області" рекомендувати Департаменту
суспільних комунікацій облдержадміністрації надати пропозиції щодо
подальшого функціонування вищезазначеного підприємства.
Результат голосування: одностайно - "за".

VIII. Слухали:
Про розгляд листа Новодністровської міської ради №1250 від 24.06.2014
щодо передачі на баланс обласного комунального закладу "Дитячо-юнацька
спортивна школа у м. Новодністровськ" закінченого будівництвом об’єкта.
Виступили: Палійчук М.І., Шилепницький І.О.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати Новодністровській міській раді надати повну проектнокошторисну документацію на проведення будівництва чи реконструкції
обласного комунального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа у м.
Новодністровськ" з зазначенням переліку робіт, які були проведені, копію
договору з виконавцями робіт, заключення експерта та акт зустрічної ревізії
фінансової інспекції про використання бюджетних коштів на виконання даних
робіт.
3. Після отримання вищезазначеної інформації повернутися до розгляду
даного питання.
Результат голосування: одностайно - "за".
IX. Слухали:
Про розгляд звернення Скрипи Т.В. щодо затвердження звіту про оцінку
нерухомого майна за адресою: вул. Головна, 60 у м. Чернівцях (будівлі гаражів
літ. "Б", "В", "Г", "Д").
Виступили: Ванзуряк О.К.
Вирішили:
Направити вищезазначений звіт конкурсній комісії для його розгляду та
затвердження.
Результат голосування: одностайно - "за".
X. Слухали:
Про розгляд листів ПрАТ "Київстар" №9739/0/10/05/10/01 від 08.07.2014 та
ПрАТ "МТС Україна" №WT-14-14452 від 23.07.2014 щодо скасування рішення
30-ї сесії обласної ради V скликання від 11.08.2009 №236-30/09 "Про деякі
питання оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області" та рішення 18-ї сесії обласної ради VI скликання від
20.09.2013 №117-18/13 "Про внесення змін до рішення 30-ї сесії обласної ради
V скликання від 11.08.2009 №236-30/09 "Про деякі питання оренди нерухомого
майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області".
Виступили: Шилепницький І.О., Харабара М.Д., Гоян О.А.
Вирішили:

Вважати недоцільним розгляд питання, щодо скасування рішення 30-ї сесії
обласної ради V скликання від 11.08.2009 №236-30/09 "Про деякі питання
оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст області" та рішення 18-ї сесії обласної ради VI скликання від 20.09.2013
№117-18/13 "Про внесення змін до рішення 30-ї сесії обласної ради V
скликання від 11.08.2009 №236-30/09 "Про деякі питання оренди нерухомого
майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області".
Результат голосування: одностайно - "за".
XІ. Слухали:
Про розгляд листа СТзОВ "Надія" №114 від 28.05.2014 щодо відведення
земельної ділянки під будівництво багатоповерхового будинку за адресою: м.
Чернівці, пров. Текстильників, 1.
Виступили: Ванзуряк О.К., Шилепницький І.О., Харабара М.Д.
Вирішили:
1. Відмовити СТзОВ "Надія" у відведені земельної ділянки під
будівництво багатоповерхового будинку на території 0,7 га за адресою: м.
Чернівці, пров. Текстильників, 1.
2. Погодити обласному комунальному підприємству "Центр
комунального майна" розробку проекту відводу по зміні цільового призначення
земельної ділянки орієнтованою площею 0,7 га за адресою: пров.
Текстильників, 1 в м. Чернівцях, під будівництво багатоповерхового будинку з
врахуванням вимог чинного законодавства України.
3. Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради.
Результат голосування: одностайно - "за".
XIІ. Слухали:
Про розгляд звернення Мігери М.П. щодо відведення земельної ділянки
під будівництво багатоповерхового будинку за адресою: м. Чернівці, вул.
І.Підкови, 9-11.
Виступили: Ванзуряк О.К., Харабара М.Д., Гоян О.А., Шилепницький І.О.
Вирішили:
1. Відмовити Мігері М.П. у відведені земельної ділянки під будівництво
багатоповерхового
будинку
на
території
обласного
дитячого
протитуберкульозного санаторію "Садгора" за адресою: м. Чернівці, вул.
І.Підкови, 9-11
2. Погодити обласному комунальному підприємству "Центр
комунального майна" розробку проекту відводу по зміні цільового призначення
земельної ділянки орієнтованою площею 0,4 га за адресою: вул. І.Підкови, 9-11
в м. Чернівцях, під будівництво багатоповерхового будинку з врахуванням
вимог чинного законодавства України.

3. Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради.
Результат голосування: одностайно - "за".
XIIІ. Слухали:
Про розгляд листів обласного комунального підприємства "БуковинаФарм" №318 від 14.07.2014 та №319 від 14.07.2014 щодо передачі на баланс
приміщень.
Виступили: Ванзуряк О.К.
Вирішили:
1. Вважати недоцільним передачу на баланс обласного комунального
підприємства "Буковина-Фарм" приміщень зазначених в листах №318 від
14.07.2014 та №319 від 14.07.2014.
2. Рекомендувати обласному комунальному підприємству "БуковинаФарм" в подальшому вирішувати питання щодо надання пільг по використанню
майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ міст області
виключно у встановленому порядку.
Результат голосування: одностайно - "за".
XІV. Слухали:
Про розгляд листа Чернівецької міської ради №01/02-11/831 від 22.07.2014
щодо вилучення з переліку об'єктів, які підлягають приватизації в 2014-2017
роках та передачі у комунальну власність територіальної громади
м.
Чернівців будівлі рятувальної станції за адресою: м. Чернівці, Парковий проїзд,
16-Б.
Виступили: Ванзуряк О.К., Шилепницький І.О., Харабара М.Д.
Вирішили:
1. Вважати недоцільним вилучення з додатку №2 до проекту рішення
обласної ради "Про затвердження переліків об'єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області, які підлягають приватизації в
2014-2017 роках" та передачі у комунальну власність територіальної громади м.
Чернівців будівлі рятувальної станції за адресою: м. Чернівці, Парковий проїзд,
16-Б.
2. Рекомендувати керівництву Чернівецької обласної ради провести
перемовини з Чернівецькою міською радою з метою врегулювання спірних
питань майнового характеру.
Результат голосування: одностайно - "за".

XV. Слухали:
Про передачу на баланс обласного комунального підприємства "Центр
комунального майна" приміщень, які є спільною власністю територіальних
громад сіл, селищ, міст області.
Виступили: Ванзуряк О.К.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодити передачу на баланс Обласного комунального підприємства
"Центр комунального майна":
- Рятувальну станцію літ. "А", площею 71,90 кв.м., вартістю 131421 грн.,
огорожу №1, вартістю 11197 кв.м., що розташовані за адресою: м. Чернівці,
Парковий проїзд, 16-Б;
- Нежитлову будівлю адмінбудинку літ. "А", площею 66,60 кв.м., вартістю
86546 грн., нежитлову будівлю гараж-сауна літ. "Б", площею 186,70 кв.м.,
вартістю 162250 грн., сарай літ. "В", вартістю 8087 грн., сарай літ. "Г", вартістю
2739 грн., вбиральню літ. "Д", вартістю 1963 грн., огорожу №1-3, вартістю
12631 грн., що розташовані за адресою: Чернівецька область, Новоселицький
район, с.Чорнівка, вул. Чорнівська, 1;
- Адмінбудинок літ. "А", вартістю 77270 грн., гараж літ. "Б", вартістю
13817 грн., погріб "ПГ", вартістю 2099 грн., що розташовані за адресою:
Чернівецька область, Сокирянський район, с.Ожеве, вул. Головна, 1-В;
- Адмінбудинок літ. "А", площею 36,00 кв.м., вартістю 64028 грн.,
компресорну літ. "Б", площею 13,80 кв.м., вартістю 16622 грн., майстерню літ.
"В", вартістю 12141 грн., навіс літ. "Г", вартістю 8575 грн., навіс літ. "Д",
вартістю 8866 грн., вбиральню літ. "Е", вартістю 2617 грн., що розташовані за
адресою: Чернівецька область, м. Хотин, вул. Річна, 2.
3. Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії Чернівецької
обласної ради.
Результат голосування: одностайно - "за".
XVІ. Слухали:
Про передачу на баланс обласного комунального підприємства "Центр
комунального майна" приміщення сараю літ. В за адресою: вул. Федьковича, 52
та криниці І за адресою: вул. Білоусова, 19 в м. Чернівцях.
Виступили: Ванзуряк О.К.
Вирішили:
1.
Погодити передачу на баланс обласного комунального
підприємства "Центр комунального майна":
1.1.
Приміщення сараю літ. В, площею 25 кв.м., за адресою: м.
Чернівці, вул. Федьковича, 52;
1.2.
Криницю І за адресою: м. Чернівці, вул. Білоусова, 19.
2.
Доручити голові постійної комісії з питань приватизації та
управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ,

міст області (Смотру О.А.) доповнити пункт 2 проекту рішення сесії обласної
ради "Про списання та передачу окремого майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області" підпунктами наступного
змісту:
"2.6. "Обласної комунальної установи "Чернівецький обласний
ендокринологічний центр" на баланс обласного комунального підприємства
"Центр комунального майна" приміщення сараю літ. В, площею 25,00 кв.м."
"2.7. "Чернівецької обласної ради" на баланс обласного комунального
підприємства "Центр комунального майна" криницю І, 2005 року введена в
експлуатацію, інвентарний номер 10900001, балансовою вартістю 360,00 грн., із
нарахованим повним зносом."
Результат голосування: одностайно - "за".
XVIІ. Слухали:
Про розгляд звернення орендаря ТОВ "УкрБукМед" щодо надання дозволу
на проектування та реконструкцію з добудовою орендованого майна за адресою:
вул. Головна, 137 в м. Чернівцях (обласна клінічна лікарня) під лікувальнодіагностичний центр.
Виступили: Ванзуряк О.К., Харабара М.Д., Шилепницький І.О.
Вирішили:
1.
З метою належного вивчення можливості здійснення реконструкції
та добудови будівлі створити тимчасову комісію з числа представників
постійної комісії, а саме: Гоян О.А., Харабари М.Д., Кушніра Ю.Р., Берчі В.Т.
Обов'язки голови тимчасової комісії покласти на Гоян О.А.
2.
До роботи комісії залучити фахівців інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю а також представників засобів масової
інформації та громадських організацій (за згодою) для більш широкого
обговорення даного питання.
3.
Про результати роботи тимчасової комісії проінформувати постійну
комісію обласної ради з питань приватизації та управління об'єктами спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області для подальшого
розгляду даного питання.
Результат голосування: одностайно - "за".
XVIIІ. Слухали:
Про розгляд звернення ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомого" щодо
передачі в оренду частини приміщення першого поверху площею 2 кв.м. в
будівлі за адресою: вул. Фастівська, 2 в м. Чернівцях під розміщення апарату
гарячих напоїв.
Виступили: Ванзуряк О.К.
Вирішили:
Вважати недоцільним передачу в оренду нерухомого майна (частину
приміщення першого поверху) площею 2 кв.м. в будівлі, що є на балансі ОКУ

"Лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: вул. Фастівська, 2 в м.
Чернівцях під розміщення апарату гарячих напоїв.
Результат голосування: одностайно - "за".
XІX. Слухали:
Про
розгляд
звернення
Чернівецького
обласного
медичного
діагностичного центру щодо передачі в оренду нерухомого майна (частину
приміщення першого поверху та підвалу будівлі літ. А) площею 257,6 кв.м. за
адресою: вул. Небесної Сотні, 5 в м. Чернівцях під розміщення закладу
громадського харчування.
Виступили: Ванзуряк О.К.
Вирішили:
1.
Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (частину
приміщення першого поверху на підвалу будівлі літ А) площею 257,6 кв.м. за
адресою: вул. Небесної Сотні, 5 в м. Чернівцях, матеріали направити конкурсній
комісії.
2.
Визначити фіксовані умови оренди:
2.1. Використання майна під розміщення кафетерію без торгівлі
товарами підакцизної групи;
2.2. Забезпечення працівників діагностичного центру комплексними
обідами за доступними цінами;
2.3. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує
менший термін;
2.4. Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі
10 відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у
разі оренди на 3 і більше років);
2.5. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за
рахунок орендаря;
3.
В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна,
переможець конкурсу визначається за найвищою ставкою місячної орендної
плати за 1 кв.м..
4.
Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2014
році, зазначеним нерухомим майном.
Результат голосування: одностайно - "за".
XX. Слухали:
Про розгляд звернення обласного комунального підприємства
"Буковинська книга" щодо передачі в позичку частини приміщення першого
поверху (світлового колодязю) за адресою: вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях
площею 7 кв.м. для розміщення кіоску з продажу непродовольчих товарів.
Виступили: Ванзуряк О.К.
Вирішили:

1.
Вважати за доцільне передати в оренду на пільгових умовах
обласному комунальному підприємству "Буковинська книга" нерухоме майно
(частину приміщення першого поверху (світлового колодязю)) площею 7 кв.м.
за адресою: вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях для розміщення кіоску з
продажу непродовольчих товарів на строк 2 роки 11 місяців, встановивши річну
оренду плату у розмірі 1 грн.
2.
Внести проект рішення із зазначеного питання на розгляд сесії
обласної ради.
Результат голосування: одностайно - "за".
XXІ. Слухали:
Про розгляд звернення Чернівецької обласної психіатричної лікарні щодо
передачі в оренду нерухомого майна (приміщення газорозподільного пункту
літ. Ж-Ж) площею 20 кв.м. за адресою: вул. Мусоргського, 2 в м. Чернівцях.
Виступили: Ванзуряк О.К.
Вирішили:
1.
Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно
(приміщення газорозподільного пункту літ Ж-Ж) площею 20 кв.м. за адресою:
вул. Мусоргського, 2 в м. Чернівцях, матеріали направити конкурсній комісії.
2.
Визначити фіксовані умови оренди:
2.1. Використання майна під встановлення газового обладнання та
обліку споживання газу;
2.2. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує
менший термін;
2.3. Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі
10 відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у
разі оренди на 3 і більше років).
2.4. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за
рахунок орендаря.
3.
В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна,
переможець конкурсу визначається за найвищою ставкою місячної орендної
плати за 1 кв.м..
4.
Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2014
році, зазначеним нерухомим майном.
Результат голосування: одностайно - "за".
XXIІ. Слухали:
Про розгляд звернення ОКУ "Чернівецька обласна клінічна лікарня" щодо
передачі в оренду нерухомого майна площею 39,1 кв.м. за адресою: вул.
Головна, 137 в м. Чернівцях під розміщення аптечного пункту.
Виступили: Ванзуряк О.К.
Вирішили:

Вважати недоцільним передачу в оренду нерухомого майна (частину
приміщення будівлі Е.К.М.Н.Т.) площею 39,1 кв.м., що є на балансі ОКУ
"Чернівецька обласна клінічна лікарня" за адресою: вул. Головна, 137 в м.
Чернівцях.
Результат голосування: одностайно - "за".
XXIIІ. Слухали:
Про розгляд звернення підприємця Чоботаря В.І. щодо визначення часток
співвласників в будівлі міні-пекарні літ. Л-Л'-Л'' за адресою: вул. Мусоргського,
2 в м. Чернівцях.
Виступили: Ванзуряк О.К.
Вирішили:
1.
Погодити проведену Чоботарем В.І. за власний рахунок технічну
інвентаризацію та визначення часток співвласників в будівлі міні-пекарні літ ЛЛ'-Л'' загальною площею 1016,5 кв.м. за адресою: вул. Мусоргського, 2 в м.
Чернівцях, для оформлення та державної реєстрації права власності на ці
частини.
2.
Погодити приватизацію шляхом викупу Чоботарем В.І. частини
міні-пекарні літ Л-Л'-Л'', що перебуває у спільній власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області, визначеної шляхом проведеної технічної
інвентаризації, за адресою: вул. Мусоргського, 2 в м. Чернівцях.
3.
При проведенні приватизації шляхом викупу зазначеного
нерухомого майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області, провести його незалежну експертну оцінку.
4.
Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії обласної
ради.
Результат голосування: одностайно - "за".
XXІV. Слухали:
Про розгляд звернення УМВС України в Чернівецькій області щодо
передачі в оренду на пільгових умовах приміщення будівлі за адресою: вул.
Федьковича, 52 в м. Чернівцях.
Виступили: Ванзуряк О.К., Харабара М.Д., Шилепницький І.О., Гоян О.А.
Вирішили:
1.
Вважати за доцільне передати в оренду на пільгових умовах УМВС
України в Чернівецькій області нерухоме майно (приміщення першого поверху
площею 174 кв.м. та мансарди площею 139,3 кв.м.) загальною площею 313,3
кв.м. за адресою: вул. Федьковича, 52 в м. Чернівцях для проведення
реконструкції за рахунок орендаря під гуртожиток несімейного типу для
працівників органів внутрішніх справ на строк 49 років, встановивши річну
оренду плату у розмірі 1 грн.
2.
Встановити, що реконструкція вказаних приміщень здійснюється
виключно під гуртожиток несімейного типу та не підлягає перепрофілюванню

чи переплануванню під гуртожиток сімейного типу або житлові квартири.
Проект
реконструкції
повинен
затверджуватись
обласною
радою.
Реконструйовані приміщення не підлягають приватизації.
3.
Внести на розгляд сесії обласної ради проект рішення із зазначеного
питання, в якому передбачити, що не підлягають перепрофілюванню та
приватизації.
Результат голосування: одностайно - "за".
XXV. Слухали:
Про розгляд звернення ОКП "Буковина-Фарм" щодо передачі в позичку
нерухомого майна за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях (приміщення
колишнього аптечного пункту фірми "Едельвейс").
Виступили: Ванзуряк О.К.
Вирішили:
1. Вважати за доцільне передати в оренду на пільгових умовах
обласному комунальному підприємству "Буковина-Фарм" нерухоме майно
(приміщення колишнього аптечного пункту фірми "Едельвейс" (частина
приміщення будівлі Е.К.М.Н.Т.) за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях
площею 39,1 кв.м. для розміщення аптечного пункту терміном на 2 роки 11
місяців, встановивши річну оренду плату у розмірі 1 грн.
2. Внести на розгляд сесії обласної ради проект рішення із зазначеного
питання.
Результат голосування: одностайно - "за".
XXVІ. Слухали:
Про розгляд листа обласного протитуберкульозного санаторію
"Красноїльськ" від 24.06.2014 №89/02-02 щодо надання дозволу на списання з
балансу установи нерухомого майна.
Виступили: Ванзуряк О.К.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Враховуючи, що на даний час існують суперечності в чинному
законодавстві України, в зв’язку з чим обласним протитуберкульозним
санаторієм "Красноїльськ" не переоформлено речові права на землю за
власником (обласна рада), вважати недоцільним списання вищезазначеного
нерухомого майна.
3. Повернутися до розгляду даного питання після оформлення речових
прав на землю.
Результат голосування: одностайно - "за".
XXVIІ. Слухали:

Про списання та передачу окремого
територіальних громад сіл, селищ, міст області.

майна

спільної

власності

Виступили: Ванзуряк О.К.
Вирішили:
1. Надати дозвіл на списання в установленому порядку з балансу:
1.1. Педагогічного коледжу Чернівецького національного університету ім.
Ю.Федьковича:
1.1.1. Холодильника Норд-416 1995 року випуску, інвентарний номер
01380613, балансовою вартістю 3828,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.1.2. Холодильника Норд-416 1995 року випуску, інвентарний номер
01380614, балансовою вартістю 3828,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.1.3. Холодильника Норд-416 1995 року випуску, інвентарний номер
01380615, балансовою вартістю 3828,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.1.4. Холодильника Норд-416 1995 року випуску, інвентарний номер
01380611, балансовою вартістю 3828,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.1.5. Холодильника Норд-416 1995 року випуску, інвентарний номер
01380612, балансовою вартістю 3828,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.1.6. Холодильника Кристал 1995 року випуску, інвентарний номер
01380616, балансовою вартістю 2583,00 грн., із нарахованим повним зносом.
2. Внести на розгляд сесії обласної ради питання про надання дозволу на
передачу з балансу:
2.1. Комунальної установи "Кельменецька центральна районна лікарня" на
баланс Комунальної медичної установи "Обласна дитяча клінічна лікарня"
медичного обладнання – систему ультразвукової діагностики HD 11 XE
Standart, 2009 року випуску, інвентарний номер 1041275, балансовою вартістю
574156,38 грн., із нарахованим зносом 0,00 грн.
2.2. Комунальної медичної установи "Обласна дитяча клінічна лікарня" на
баланс Комунальної установи "Кельменецька центральна районна лікарня"
джерело резервного живлення – дизельну систему марки СМД 15807 в
комплекті з двигуном, 1989 року випуску, інвентарний номер 10481386,
балансовою вартістю 430000,00 грн., із нарахованим зносом 0,00 грн.
3. 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: одностайно - "за".
XXVIIІ. Слухали:
Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради "Про зарахування
орендарю підприємцю Костребі В.В. витрат на проведення невід'ємних
поліпшень орендованого майна за адресою: вул. Білоусова, 19 в м. Чернівцях в
рахунок орендної плати".

Виступили: Ванзуряк О.К., Юлик С.Д., Гоян О.А., Харабара М.Д.,
Шилепницький І.О.
Вирішили:
Враховуючи, що договір оренди на вищезазначене нерухоме майно
закінчився, а також те, що питання відшкодування витрат на проведення
невід'ємних поліпшень орендованого майна вирішується у судовому порядку,
рекомендуємо зняти даний проект рішення з розгляду сесії обласної ради.
Результат голосування: "за" – 7, " проти" – 2, "утримались" - 1
Рішення не прийнято.

Голова постійної комісії

Секретар постійної комісії

О.Смотр

О.Гоян

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
27 серпня 2014 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про
розгляд
внесеного
обласною
державною адміністрацією подання щодо
призначення Візнюка А.Ю. на посаду
генерального
директора
ОКУ
"Чернівецька обласна філармонія"
Розглянувши та обговоривши заяву Візнюка Анатолія Юрійовича щодо
призначення його на посаду генерального директора обласної комунальної
установи "Чернівецька обласна філармонія" від 16.07.2014р., враховуючи
внесене обласною державною адміністрацією подання на його призначення
від 21.07.2014р. № 01.48/18-1243 та керуючись Положенням про порядок
призначення та звільнення з посади керівників об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженим рішенням ХІV
сесії обласної ради VІ скликання від 25.12.2012р. № 184-14/12, комісія
ВИРІШИЛА:
1. Погодити, внесене обласною державною адміністрацією, подання
щодо призначення Візнюка Анатолія Юрійовича на посаду генерального
директора обласної комунальної установи "Чернівецька обласна філармонія".
2. Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
27 серпня 2014 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про
розгляд
внесеного
обласною
державною адміністрацією подання щодо
призначення Казанського А.Ю. на посаду
директора
ОКУ
"Обласний
центр
медико-соціальної реабілітації дітей з
органічними
ураженнями
нервової
системи"
Розглянувши та обговоривши заяву Казанського Антона Юрійовича
щодо призначення його на посаду директора обласної комунальної установи
"Обласний центр медико-соціальної реабілітації дітей з органічними
ураженнями нервової системи" від 02.07.2014р., враховуючи внесене
обласною державною адміністрацією подання на його призначення від
21.07.2014р. № 01.36/18-1238 та керуючись Положенням про порядок
призначення та звільнення з посади керівників об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженим рішенням ХІV
сесії обласної ради VІ скликання від 25.12.2012р. № 184-14/12, комісія
ВИРІШИЛА:
1. Погодити, внесене обласною державною адміністрацією, подання
щодо призначення Казанського Антона Юрійовича на посаду директора
обласної комунальної установи "Обласний центр медико-соціальної
реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи".
2. Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
27 серпня 2014 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд подання Департаменту охорони
здоров'я облдержадміністрації щодо вжиття
заходів реагування та притягнення до
дисциплінарної відповідальності головного
лікаря
КУ
"Чернівецький
обласний
клінічний
онкологічний
диспансер"
Гонци А.О.
Розглянувши та обговоривши довідку аудиторської перевірки окремих
питань
фінансово-господарської
діяльності
комунальної
установи
"Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер" від 20.06.2014р.
та внесену обласній раді пропозицію Департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації від 31.07.2014р. № 01.3/2748 щодо вжиття заходів
реагування та притягнення до дисциплінарної відповідальності головного
лікаря КУ "Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер"
Гонци Анатолія Олександровича за неналежне виконання службових
обов'язків, комісія
ВИРІШИЛА:
Враховуючи інформацію директора Департаменту охорони здоров'я
обласної державної адміністрації Андрієць О.А. про те, що головний лікар
комунальної установи "Чернівецький обласний клінічний онкологічний
диспансер" знаходиться у календарній відпустці за 2014 рік, розгляд
пропозиції Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації від
31.07.2014р. № 01.3/2748 щодо вжиття заходів реагування та притягнення до
дисциплінарної відповідальності Гонци А. О. перенести на наступне
засідання постійної комісії після закінчення його відпустки.
Голова постійної комісії

А. Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
27 серпня 2014 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд питання щодо призначення
Ігнатенко Г.В. на посаду директора
обласного комунального підприємства
"Буковина-Фарм"
Розглянувши та обговоривши заяву Ігнатенко Геннадія Вікторовича
щодо призначення його на посаду директора обласного комунального
підприємства "Буковина-Фарм" від 13.08.2014р., подання управління з
питань забезпечення повноважень щодо управління об'єктами спільної
власності територіальних громад виконавчого апарату обласної ради щодо
його призначення на посаду директора ОКП "Буковина-Фарм", враховуючи
довідку щодо діяльності підприємства від 31.07.2014р. та керуючись пунктом
2.4.2. Положення про порядок призначення та звільнення з посади керівників
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області,
затвердженим рішенням ХІV сесії обласної ради VІ скликання від
25.12.2012р. № 184-14/12, комісія
ВИРІШИЛА:
1. Погодити призначення Ігнатенко Геннадія Вікторовича на посаду
директора обласного комунального підприємства "Буковина-Фарм".
2. Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
27 серпня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
внесеного
обласною
державною
адміністрацією
проекту
рішення обласної ради "Про внесення змін
до Регіональної програми підтримки та
розвитку
комунального
підприємства
"Дирекція з обслуговування майна спільної
власності територіальних громад" на 20132015 роки"
Розглянувши та обговоривши внесений обласною державною
адміністрацією проекту рішення обласної ради "Про внесення змін до
Регіональної програми підтримки та розвитку комунального підприємства
"Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних
громад" на 2013-2015 роки", комісія

ВИРІШИЛА:
Рекомендувати внесений обласною державною адміністрацією проект
рішення обласної ради "Про внесення змін до Регіональної програми
підтримки та розвитку комунального підприємства "Дирекція з
обслуговування майна спільної власності територіальних громад" на 20132015 роки" для розгляду на сесії Чернівецької обласної ради.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
27 серпня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд листа Департаменту суспільних
комунікацій облдержадміністрації №04.0107/02 від 09.07.2014 щодо комунального
торговельного
підприємства
"Українська
книга",
комунального
підприємства
видавництва
"Прут"
та
Чернівецького
обласного комунального оптово-роздрібного
торговельного підприємства "Чернівцікнига".
Розглянувши та обговоривши лист Департаменту суспільних
комунікацій облдержадміністрації №04.01-07/02 від 09.07.2014 щодо
комунального
торговельного
підприємства
"Українська
книга",
комунального підприємства видавництва "Прут" та Чернівецького обласного
комунального
оптово-роздрібного
торговельного
підприємства
"Чернівцікнига", комісія

ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Враховуючи рішення 15-ї сесії ХХІІ скликання Чернівецької
обласної ради від 19.08.1997 "Про делегування повноважень обласній
державній адміністрації" та рішення 2-ї сесії ХХІІІ скликання Чернівецької
обласної ради №45-2/98 від 9.07.1998 "Про порядок управління об’єктами
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області"
рекомендувати Департаменту суспільних комунікацій облдержадміністрації
розробити чіткий план дій щодо подальшого функціонування
вищезазначених книгарень та надати його до обласної ради.
Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
27 серпня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
листа
Департаменту
суспільних
комунікацій
облдержадміністрації
№04.01-06/72
від
09.07.2014 щодо вирішення питання
податкового боргу, який обліковується за
Чернівецьким обласним комунальним
оптово-роздрібним
торговельним
підприємством "Чернівцікнига".
Розглянувши та обговоривши лист Департаменту суспільних
комунікацій облдержадміністрації №04.01-06/72 від 09.07.2014 щодо
вирішення питання податкового боргу, який обліковується за Чернівецьким
обласним комунальним оптово-роздрібним торговельним підприємством
"Чернівцікнига", комісія

ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Враховуючи рішення 15-ї сесії ХХІІ скликання Чернівецької
обласної ради від 19.08.1997 "Про делегування повноважень обласній
державній адміністрації" та рішення 2-ї сесії ХХІІІ скликання Чернівецької
обласної ради №45-2/98 від 9.07.1998 "Про порядок управління об’єктами
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області"
рекомендувати Департаменту суспільних комунікацій облдержадміністрації
надати пропозиції щодо подальшого функціонування вищезазначеного
підприємства.
Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
27 серпня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд листа Новодністровської міської
ради №1250 від 24.06.2014 щодо передачі на
баланс обласного комунального закладу
"Дитячо-юнацька спортивна школа у м.
Новодністровськ" закінченого будівництвом
об’єкта.
Розглянувши та обговоривши лист Новодністровської міської ради
№1250 від 24.06.2014 та лист обласного комунального закладу "Дитячоюнацька спортивна школа у м. Новодністровськ"№45 від 09.07.2014, комісія

ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати Новодністровській міській раді надати повну
проектно-кошторисну документацію на проведення будівництва чи
реконструкції обласного комунального закладу "Дитячо-юнацька спортивна
школа у м. Новодністровськ" з зазначенням переліку робіт, які були
проведені, копію договору з виконавцями робіт, заключення експерта та акт
зустрічної ревізії фінансової інспекції про використання бюджетних коштів
на виконання даних робіт.
3. Після отримання вищезазначеної інформації повернутися до розгляду
даного питання.
Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
27 серпня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення Скрипи Т.В. щодо
затвердження звіту про оцінку нерухомого
майна за адресою: вул. Головна, 60 у
м. Чернівцях (будівлі гаражів літ. "Б", "В",
"Г", "Д").
Розглянувши звернення Скрипи Т.В. щодо затвердження звіту про
оцінку нерухомого майна за адресою: вул. Головна, 60 у м. Чернівцях
(будівлі гаражів літ. "Б", "В", "Г", "Д"), рекомендації конкурсної комісії
обласної ради, комісія
ВИРІШИЛА:
Направити вищезазначений звіт конкурсній комісії для його розгляду
та затвердження.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
27 серпня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
листів
ПрАТ
"Київстар"
№9739/0/10/05/10/01 від 08.07.2014 та ПрАТ "МТС
Україна" №WT-14-14452 від 23.07.2014 щодо
скасування рішення 30-ї сесії обласної ради V
скликання від 11.08.2009 №236-30/09 "Про деякі
питання оренди нерухомого майна спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст
області" та рішення 18-ї сесії обласної ради VI
скликання від 20.09.2013 №117-18/13 "Про
внесення змін до рішення 30-ї сесії обласної ради V
скликання від 11.08.2009 №236-30/09 "Про деякі
питання оренди нерухомого майна спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст
області".

Розглянувши
та
обговоривши
листи
ПрАТ
"Київстар"
№9739/0/10/05/10/01 від 08.07.2014 та ПрАТ "МТС Україна" №WT-14-14452
від 23.07.2014, комісія

ВИРІШИЛА:
Вважати недоцільним розгляд питання, щодо скасування рішення 30-ї
сесії обласної ради V скликання від 11.08.2009 №236-30/09 "Про деякі
питання оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області" та рішення 18-ї сесії обласної ради VI скликання від
20.09.2013 №117-18/13 "Про внесення змін до рішення 30-ї сесії обласної
ради V скликання від 11.08.2009 №236-30/09 "Про деякі питання оренди
нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
області".
Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
27 серпня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд листа СТзОВ "Надія" №114 від
28.05.2014 щодо відведення земельної
ділянки під будівництво багатоповерхового
будинку за адресою: м. Чернівці, пров.
Текстильників, 1
Розглянувши та обговоривши лист СТзОВ "Надія" №114 від
28.05.2014 щодо відведення земельної ділянки під будівництво
багатоповерхового будинку на території 0,7 га за адресою: м. Чернівці, пров.
Текстильників, 1, комісія

ВИРІШИЛА:
1. Відмовити СТзОВ "Надія" у відведені земельної ділянки під
будівництво багатоповерхового будинку на території 0,7 га за адресою: м.
Чернівці, пров. Текстильників, 1.
2. Погодити обласному комунальному підприємству "Центр
комунального майна" розробку проекту відводу по зміні цільового
призначення земельної ділянки орієнтованою площею 0,7 га за адресою:
пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях, під будівництво багатоповерхового
будинку з врахуванням вимог чинного законодавства України.
3. Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
27 серпня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення Мігери М.П.
щодо відведення земельної ділянки під
будівництво
багатоповерхового
будинку за адресою: м. Чернівці, вул.
І.Підкови, 9-11.
Розглянувши та обговоривши звернення Мігери М.П. щодо відведення
земельної ділянки під будівництво багатоповерхового будинку на території
обласного дитячого протитуберкульозного санаторію "Садгора" за адресою:
м. Чернівці, вул. І.Підкови, 9-11, комісія

ВИРІШИЛА:
1. Відмовити Мігері М.П. у відведені земельної ділянки під
будівництво багатоповерхового будинку на території обласного дитячого
протитуберкульозного санаторію "Садгора" за адресою: м. Чернівці, вул.
І.Підкови, 9-11
2. Погодити обласному комунальному підприємству "Центр
комунального майна" розробку проекту відводу по зміні цільового
призначення земельної ділянки орієнтованою площею 0,4 га за адресою: вул.
І.Підкови, 9-11 в м. Чернівцях, під будівництво багатоповерхового будинку з
врахуванням вимог чинного законодавства України.
3. Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
27 серпня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд листів обласного комунального
підприємства "Буковина-Фарм" №318 від
14.07.2014 та №319 від 14.07.2014 щодо
передачі на баланс приміщень.
Розглянувши та обговоривши листи обласного комунального
підприємства "Буковина-Фарм" №318 від 14.07.2014 та №319 від 14.07.2014
щодо передачі на баланс приміщень, комісія

ВИРІШИЛА:
1. Вважати недоцільним передачу на баланс обласного комунального
підприємства "Буковина-Фарм" приміщень зазначених в листах №318 від
14.07.2014 та №319 від 14.07.2014.
2. Рекомендувати обласному комунальному підприємству "БуковинаФарм" в подальшому вирішувати питання щодо надання пільг по
використанню майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ
міст області виключно у встановленому порядку.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
27 серпня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд листа Чернівецької міської
ради №01/02-11/831 від 22.07.2014 щодо
вилучення
з
переліку
об'єктів,
які
підлягають приватизації в 2014-2017 роках
та передачі у комунальну власність
територіальної громади м. Чернівців будівлі
рятувальної станції за адресою: м. Чернівці,
Парковий проїзд, 16-Б.
Розглянувши та обговоривши листа Чернівецької міської ради №01/0211/831 від 22.07.2014 щодо вилучення з переліку об'єктів, які підлягають
приватизації в 2014-2017 роках та передачі у комунальну власність
територіальної громади м. Чернівців будівлі рятувальної станції за адресою:
м. Чернівці, Парковий проїзд, 16-Б, комісія

ВИРІШИЛА:
1. Вважати недоцільним вилучення з додатку №2 до проекту рішення
обласної ради "Про затвердження переліків об'єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області, які підлягають приватизації
в 2014-2017 роках" та передачі у комунальну власність територіальної
громади м. Чернівців будівлі рятувальної станції за адресою: м. Чернівці,
Парковий проїзд, 16-Б.
2. Рекомендувати керівництву Чернівецької обласної ради провести
перемовини з Чернівецькою міською радою з метою врегулювання спірних
питань майнового характеру.
Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
27 серпня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про передачу на баланс обласного
комунального
підприємства
"Центр
комунального майна" приміщень, які є
спільною власністю територіальних громад
сіл, селищ, міст області
Розглянувши та обговоривши проект рішення сесії обласної ради "Про
передачу на баланс обласного комунального підприємства "Центр
комунального майна" приміщень, які є спільною власністю територіальних
громад сіл, селищ, міст області ", комісія

ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодити передачу на баланс Обласного комунального
підприємства "Центр комунального майна":
- Рятувальну станцію літ. "А", площею 71,90 кв.м., вартістю 131421
грн., огорожу №1, вартістю 11197 кв.м., що розташовані за адресою: м.
Чернівці, Парковий проїзд, 16-Б;
- Нежитлову будівлю адмінбудинку літ. "А", площею 66,60 кв.м.,
вартістю 86546 грн., нежитлову будівлю гараж-сауна літ. "Б", площею 186,70
кв.м., вартістю 162250 грн., сарай літ. "В", вартістю 8087 грн., сарай літ. "Г",
вартістю 2739 грн., вбиральню літ. "Д", вартістю 1963 грн., огорожу №1-3,
вартістю 12631 грн., що розташовані за адресою: Чернівецька область,
Новоселицький район, с.Чорнівка, вул. Чорнівська, 1;
- Адмінбудинок літ. "А", вартістю 77270 грн., гараж літ. "Б", вартістю
13817 грн., погріб "ПГ", вартістю 2099 грн., що розташовані за адресою:
Чернівецька область, Сокирянський район, с.Ожеве, вул. Головна, 1-В;

- Адмінбудинок літ. "А", площею 36,00 кв.м., вартістю 64028 грн.,
компресорну літ. "Б", площею 13,80 кв.м., вартістю 16622 грн., майстерню
літ. "В", вартістю 12141 грн., навіс літ. "Г", вартістю 8575 грн., навіс літ. "Д",
вартістю 8866 грн., вбиральню літ. "Е", вартістю 2617 грн., що розташовані
за адресою: Чернівецька область, м. Хотин, вул. Річна, 2.
3. Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії
Чернівецької обласної ради.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
27 серпня 2014

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про передачу на баланс обласного
комунального підприємства "Центр
комунального майна" приміщення
сараю літ. В за адресою: вул.
Федьковича, 52 та криниці І за
адресою: вул. Білоусова, 19 в м.
Чернівцях
Розглянувши звернення обласного комунального підприємства "Центр
комунального майна" №19 від 14.07.2014р. щодо передачі на баланс
підприємства приміщення сараю літ. В за адресою: вул. Федьковича, 52 та
криниці І за адресою: вул. Білоусова, 19 в м. Чернівцях, комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Погодити передачу на баланс обласного комунального
підприємства "Центр комунального майна":
1.1.
Приміщення сараю літ. В, площею 25 кв.м., за адресою: м.
Чернівці, вул. Федьковича, 52;
1.2.
Криницю І за адресою: м. Чернівці, вул. Білоусова, 19.
2.
Доручити голові постійної комісії з питань приватизації та
управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст області (Смотру О.А.) доповнити пункт 2 проекту рішення сесії
обласної ради "Про списання та передачу окремого майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області" підпунктами наступного
змісту:
"2.6. "Обласної комунальної установи "Чернівецький обласний
ендокринологічний центр" на баланс обласного комунального підприємства
"Центр комунального майна" приміщення сараю літ. В, площею 25,00 кв.м."

"2.7. "Чернівецької обласної ради" на баланс обласного комунального
підприємства "Центр комунального майна" криницю І, 2005 року введена в
експлуатацію, інвентарний номер 10900001, балансовою вартістю 360,00
грн., із нарахованим повним зносом."
Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
27 серпня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК

Про розгляд звернення орендаря ТОВ
"УкрБукМед" щодо надання дозволу на
проектування та реконструкцію з
добудовою орендованого майна за
адресою: вул. Головна, 137 в м.
Чернівцях (обласна клінічна лікарня) під
лікувально-діагностичний центр

Розглянувши звернення орендаря ТОВ "УкрБукМед" щодо надання дозволу
на проектування та реконструкцію з добудовою орендованого майна згідно
договору оренди від 01.11.2013 №20/13 за адресою: вул. Головна, 137 в м.
Чернівцях (обласна клінічна лікарня) під лікувально-діагностичний центр, комісія
ВИРІШИЛА:

1.
З метою належного вивчення можливості здійснення реконструкції
та добудови будівлі створити тимчасову комісію з числа представників
постійної комісії, а саме: Гоян О.А., Харабари М.Д., Кушніра Ю.Р., Берчі В.Т.
Обов'язки голови тимчасової комісії покласти на Гоян О.А.
2.
До роботи комісії залучити фахівців інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю а також представників засобів масової
інформації та громадських організацій (за згодою) для більш широкого
обговорення даного питання.
3.
Про результати роботи тимчасової комісії проінформувати постійну
комісію обласної ради з питань приватизації та управління об'єктами спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області для подальшого
розгляду даного питання.
Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
27 серпня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомоги" щодо передачі в оренду нерухомого майна площею 2 кв.м. за адресою: вул. Фастівська, 2 в м. Чернівцях під
розміщення апарату гарячих напоїв
Розглянувши звернення обласної комунальної установи "Лікарня швидкої
медичної допомоги" щодо передачі в оренду нерухомого майна (частини приміщення першого поверху) площею 2 кв.м. в будівлі за адресою: вул. Фастівська, 2 в м. Чернівцях під розміщення апарату гарячих напоїв, керуючись Положенням про порядок та умови оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, комісія
ВИРІШИЛА:
Вважати недоцільним передачу в оренду нерухомого майна (частину приміщення першого поверху) площею 2 кв.м. в будівлі, що є на балансі ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: вул. Фастівська, 2 в м. Чернівцях під розміщення апарату гарячих напоїв.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
27 серпня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК

Про розгляд звернення Чернівецького обласного медичного діагностичного центру щодо передачі в оренду нерухомого майна
площею 257,6 кв.м. за адресою: вул. Небесної Сотні, 5 в м. Чернівцях під розміщення
закладу громадського харчування

Розглянувши звернення Чернівецького обласного медичного діагностичного центру щодо передачі в оренду нерухомого майна (частини приміщення
першого поверху та підвалу будівлі літ А) площею 257,6 кв.м. за адресою: вул.
Небесної Сотні, 5 в м. Чернівцях під розміщення закладу громадського харчування, керуючись Положенням про порядок та умови оренди нерухомого майна
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (частину
приміщення першого поверху на підвалу будівлі літ А) площею 257,6 кв.м. за
адресою: вул. Небесної Сотні, 5 в м. Чернівцях, матеріали направити конкурсній
комісії.
2.

Визначити фіксовані умови оренди:

2.1. Використання майна під розміщення кафетерію без торгівлі товарами підакцизної групи;
2.2. Забезпечення працівників діагностичного центру комплексними
обідами за доступними цінами;
2.3. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує
менший термін;
2.4. Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі
10 відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у
разі оренди на 3 і більше років);

2.5. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за
рахунок орендаря;
3.
В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, переможець конкурсу визначається за найвищою ставкою місячної орендної плати за 1
кв.м..
4.
Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2014
році, зазначеним нерухомим майном.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
27 серпня 2014 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд звернення обласного комунального підприємства "Буковинська книга" щодо передачі в
позичку частини приміщення першого поверху
(світлового колодязю) площею 7 кв.м. за адресою:
вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях для розміщення
кіоску з продажу непродовольчих товарів
Розглянувши звернення обласного комунального підприємства "Буковинська книга" щодо передачі в позичку частини приміщення першого поверху (світлового колодязю) площею 7 кв.м. за адресою: вул. Кафедральна, 2 в м.
Чернівцях для розміщення кіоску з продажу непродовольчих товарів, враховуючи погодження балансоутримувача – обласного комунального підприємства "Центр комунального майна", комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Вважати за доцільне передати в оренду на пільгових умовах обласному комунальному підприємству "Буковинська книга" нерухоме майно
(частину приміщення першого поверху (світлового колодязю)) площею 7
кв.м. за адресою: вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях для розміщення кіоску з
продажу непродовольчих товарів на строк 2 роки 11 місяців, встановивши річну оренду плату у розмірі 1 грн.
2.
Внести проект рішення із зазначеного питання на розгляд сесії
обласної ради.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
_________ 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК

Про розгляд звернення Чернівецької обласної
психіатричної лікарні щодо передачі в оренду
нерухомого майна (приміщення газорозподільного пункту літ Ж-Ж) площею 20 кв.м. за
адресою: вул. Мусоргського, 2 в м. Чернівцях
Розглянувши звернення Чернівецької обласної психіатричної лікарні щодо
передачі в оренду нерухомого майна (приміщення газорозподільного пункту літ ЖЖ) площею 20 кв.м. за адресою: вул. Мусоргського, 2 в м. Чернівцях, керуючись
Положенням про порядок та умови оренди нерухомого майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області, комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (приміщення
газорозподільного пункту літ Ж-Ж) площею 20 кв.м. за адресою: вул. Мусоргського, 2 в м. Чернівцях, матеріали направити конкурсній комісії.
2.
Визначити фіксовані умови оренди:
2.1. Використання майна під встановлення газового обладнання та обліку
споживання газу;
2.2. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує менший термін;
2.3. Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі 10
відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у разі
оренди на 3 і більше років).
2.4. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за
рахунок орендаря.
3.
В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, переможець
конкурсу визначається за найвищою ставкою місячної орендної плати за 1 кв.м..
4.
Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2014 році, зазначеним нерухомим майном.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
27 серпня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення ОКУ "Чернівецька
обласна клінічна лікарня" щодо передачі в
оренду нерухомого майна площею 39,1 кв.м.
за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях
під розміщення аптечного пункту
Розглянувши звернення обласної комунальної установи "Чернівецька обласна клінічна лікарня" щодо передачі в оренду нерухомого майна (частини приміщення будівлі Е.К.М.Н.Т.) площею 39,1 кв.м. за адресою: вул. Головна, 137 в м.
Чернівцях під розміщення аптечного пункту, керуючись Положенням про порядок
та умови оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області, комісія
ВИРІШИЛА:

Вважати недоцільним передачу в оренду нерухомого майна (частину приміщення будівлі Е.К.М.Н.Т.) площею 39,1 кв.м., що є на балансі ОКУ "Чернівецька обласна клінічна лікарня" за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
27 серпня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення підприємця Чоботаря В.І.
щодо визначення часток співвласників в будівлі
міні-пекарні літ Л-Л'-Л'' за адресою: вул.
Мусоргського, 2 в м. Чернівцях

Розглянувши звернення підприємця Чоботаря В.І. щодо визначення
часток співвласників в будівлі міні-пекарні літ Л-Л'-Л'' за адресою: вул.
Мусоргського, 2 в м. Чернівцях, враховуючи погодження комунальної медичної
установи "Чернівецька обласна психіатрична лікарня", комісія
ВИРІШИЛА:

1.
Погодити проведену Чоботарем В.І. за власний рахунок технічну
інвентаризацію та визначення часток співвласників в будівлі міні-пекарні літ ЛЛ'-Л'' загальною площею 1092,1 кв.м. за адресою: вул. Мусоргського, 2 в м.
Чернівцях, для оформлення та державної реєстрації права власності на ці
частини.
2.
Погодити приватизацію шляхом викупу Чоботарем В.І. частини
міні-пекарні літ Л-Л'-Л'', що перебуває у спільній власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області, визначеної шляхом проведеної технічної
інвентаризації, за адресою: вул. Мусоргського, 2 в м. Чернівцях.
3.
При проведенні приватизації шляхом викупу зазначеного
нерухомого майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області, провести його незалежну експертну оцінку.
4.
Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії обласної
ради.
Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
27 серпня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення УМВС України в Чернівецькій області щодо передачі в оренду на
пільгових умовах приміщення будівлі за адресою: вул. Федьковича, 52 в м. Чернівцях
Розглянувши звернення УМВС України в Чернівецькій області щодо передачі в оренду на пільгових умовах приміщення будівлі за адресою: вул. Федьковича, 52 в м. Чернівцях для проведення реконструкції під розміщення гуртожитку для працівників органів внутрішніх справ терміном 49 років, комісія
ВИРІШИЛА:

1.
Вважати за доцільне передати в оренду на пільгових умовах УМВС
України в Чернівецькій області нерухоме майно (приміщення першого поверху
площею 174 кв.м. та мансарди площею 139,3 кв.м.) загальною площею 313,3
кв.м. за адресою: вул. Федьковича, 52 в м. Чернівцях для проведення реконструкції за рахунок орендаря під гуртожиток несімейного типу для працівників
органів внутрішніх справ на строк 49 років, встановивши річну оренду плату у
розмірі 1 грн.
2.
Встановити, що реконструкція вказаних приміщень здійснюється
виключно під гуртожиток несімейного типу та не підлягає перепрофілюванню
чи переплануванню під гуртожиток сімейного типу або житлові квартири. Проект реконструкції повинен затверджуватись обласною радою. Реконструйовані
приміщення не підлягають приватизації.
3.
Внести на розгляд сесії обласної ради проект рішення із зазначеного
питання, в якому передбачити, що не підлягають перепрофілюванню та приватизації.
Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
27 серпня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення ОКП "БуковинаФарм" щодо передачі в позичку нерухомого
майна за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях (приміщення колишнього аптечного
пункту фірми "Едельвейс")
Розглянувши звернення ОКП "Буковина-Фарм" щодо передачі в позичку
нерухомого майна за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях (приміщення
колишнього аптечного пункту фірми "Едельвейс"), що є на балансі ОКУ "Чернівецька обласна клінічна лікарня", комісія
ВИРІШИЛА:

1. Вважати за доцільне передати в оренду на пільгових умовах обласному комунальному підприємству "Буковина-Фарм" нерухоме майно (приміщення колишнього аптечного пункту фірми "Едельвейс" (частина приміщення
будівлі Е.К.М.Н.Т.) за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях площею 39,1
кв.м. для розміщення аптечного пункту терміном на 2 роки 11 місяців, встановивши річну оренду плату у розмірі 1 грн.
2. Внести на розгляд сесії обласної ради проект рішення із зазначеного
питання.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
27 серпня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
листа
обласного
протитуберкульозного
санаторію
"Красноїльськ" від 24.06.2014 №89/0202 щодо надання дозволу на списання з
балансу установи нерухомого майна.
Розглянувши та обговоривши лист обласного протитуберкульозного
санаторію "Красноїльськ" від 24.06.2014 №89/02-02 щодо надання дозволу
на списання з балансу установи нерухомого майна, а саме: приміщення
пральні і лазні, прибудови до пральні і лазні, приміщення отруто-хімікатів,
комісія

ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Враховуючи, що на даний час існують суперечності в чинному
законодавстві України, в зв’язку з чим обласним протитуберкульозним
санаторієм "Красноїльськ" не переоформлено речові права на землю за
власником (обласна рада), вважати недоцільним списання вищезазначеного
нерухомого майна.
3. Повернутися до розгляду даного питання після оформлення речових
прав на землю.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
27 серпня 2014 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. Надати дозвіл на списання в установленому порядку з балансу:
1.1. Педагогічного коледжу Чернівецького національного університету
ім. Ю.Федьковича:
1.1.1. Холодильника Норд-416 1995 року випуску, інвентарний номер
01380613, балансовою вартістю 3828,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.1.2. Холодильника Норд-416 1995 року випуску, інвентарний номер
01380614, балансовою вартістю 3828,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.1.3. Холодильника Норд-416 1995 року випуску, інвентарний номер
01380615, балансовою вартістю 3828,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.1.4. Холодильника Норд-416 1995 року випуску, інвентарний номер
01380611, балансовою вартістю 3828,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.1.5. Холодильника Норд-416 1995 року випуску, інвентарний номер
01380612, балансовою вартістю 3828,00 грн., із нарахованим повним зносом;

1.1.6. Холодильника Кристал 1995 року випуску, інвентарний номер
01380616, балансовою вартістю 2583,00 грн., із нарахованим повним зносом.
2. Внести на розгляд сесії обласної ради питання про надання дозволу
на передачу з балансу:
2.1. Комунальної установи "Кельменецька центральна районна лікарня"
на баланс Комунальної медичної установи "Обласна дитяча клінічна лікарня"
медичного обладнання – систему ультразвукової діагностики HD 11 XE
Standart, 2009 року випуску, інвентарний номер 1041275, балансовою
вартістю 574156,38 грн., із нарахованим зносом 0,00 грн.
2.2. Комунальної медичної установи "Обласна дитяча клінічна лікарня"
на баланс Комунальної установи "Кельменецька центральна районна лікарня"
джерело резервного живлення – дизельну систему марки СМД 15807 в
комплекті з двигуном, 1989 року випуску, інвентарний номер 10481386,
балансовою вартістю 430000,00 грн., із нарахованим зносом 0,00 грн.
3. 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

О.Смотр

