ПРОТОКОЛ № 63
засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації та
управління об’єктами спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області
16 липня 2015 року

м. Чернівці

Загальний склад постійної комісії – 14 депутатів.
Присутні депутати обласної ради: Вдовічен А.М., Гоян О.А., Малімонік Я.В.,
Смотр О.А., Ткачук В.В., Харабара М.Д., Шевчук І.В., Шилепницький І.О.,
Юлик С.Д.
Відсутні депутати обласної ради: Берча В.Т., Горук Н.В., Кушнір Ю.Р.,
Мунтян І.М., Семенюк І.В.
Запрошені:
Курко Я.С. – перший заступник голови Чернівецької обласної ради;
Маніліч В.М. – заступник голови Чернівецької обласної ради;
Герман М.І. – заступник начальник управління з питань забезпечення
повноважень щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого
апарату обласної ради;
Бардюк І.В. – начальник відділу орендних відносин та організації розрахунків
управління з питань забезпечення повноважень щодо управління об’єктами
спільної власності виконавчого апарату обласної ради;
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;
Тодорюк С.С. – заступник директора Департаменту освіти і науки Чернівецької
обласної державної адміністрації;
Семанюк М.К. – директор Комунальної обласної спеціалізованої школиінтернату ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів
"Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей";
Бойко Д.І. – в.о. головного лікаря Чернівецького обласного комунального
підприємства "Бальнеологічний санаторій Брусниця";
Нос Л.І. – представник управління суспільних комунікації Чернівецької
обласної державної адміністрації;
Добжанський Е.В. – голова комісії з припинення діяльності підприємств
книжкової торгівлі;
Луцюк М.І. – в.о. генерального директора ОКП "Буковинська книга".

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.
Про розгляд листа Чернівецької обласної державної адміністрації
№01.39/18-1581 від 25.06.2015 щодо прийняття до спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області Чернівецького обласного центру
соціально-психологічної допомоги.
Інформує: Герман М.І.
2.
Про розгляд листа Управління суспільних комунікацій Чернівецької
обласної державної адміністрації №144 від 04.03.2015 щодо пришвидшення
процесу реорганізації комунальних книгарень, інформацію голови комісії з
припинення діяльності обласних комунальних підприємств книжкової торгівлі
Добжанського Е.В. та листа ОКП "Буковинська книга" №172 від 05.05.2015
щодо ліквідації підприємств книжкової торгівлі.
Інформує: Нос Л.І., Добжанський Е.В., Луцюк М.І.
3.
Про розгляд звернення народного депутата України Онуфрика Б.С.
від 30.06.2015 №119 щодо зміни організаційно-правової форми ОКП
"Буковинська книга" на Товариство з обмеженою відповідальністю.
Інформує: Луцюк М.І., Нос Л.І.
4.
Про розгляд звернення товариства з обмеженою відповідальністю
"Брусницька мацеста" щодо передачі в оренду майна та земельної ділянки
ОКП "Бальнеологічний санаторій "Брусниця".
Інформує: Бардюк І.В., Андрієць О.А., Бойко Д.І.
5.
Про розгляд звернення Чернівецького обласного центру туризму,
краєзнавства та екскурсій учнівської молоді щодо передачі в оренду
нерухомого майна за адресою: вул. Винниченка, 119 в м. Чернівцях.
Інформує: Бардюк І.В., Палійчук О.М., Семанюк М.К.
6.
Про розгляд звернення Чернівецького академічного обласного
українського музично-драматичного театру ім. О. Кобилянської щодо перегляду
рішення 10-ї сесії обласної ради від 31.05.2012 №54-10/12 (із змінами) та
надання дозволу самостійно укладати договори оренди приміщення театру.
Інформує: Бардюк І.В.
7.
Про розгляд звернення обласної державної адміністрації щодо
виділення на безоплатній основі приміщення для розміщення адміністрації та
структурних підрозділів Чернівецької митниці ДфсУ.
Інформує: Бардюк І.В.
8.
Про розгляд звернення Хотинської районної ради та Хотинської
центральної районної лікарні щодо внесення змін в договір оренди нерухомого
майна від 01.04.2011 за адресою: вул. Шевченка, 29 в м. Хотині в частині
надання пільги з орендної плати.
Інформує: Бардюк І.В.

9.
Про розгляд звернення КМУ "Чернівецька обласний кардіологічний
диспансер" щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. Героїв
Майдану, 230 в м. Чернівцях.
Інформує: Бардюк І.В.
10.
Про розгляд звернення ПрАТ "МТС Україна" щодо оренди
нерухомого майна за адресами: вул. Героїв Майдану, 5, вул. Грушевського, 1 та
вул. Білоусова, 19 в м. Чернівцях для розміщення обладнання мобільного
зв'язку.
Інформує: Бардюк І.В.
11.
Про розгляд звернення ОКП "Буковина-Фарм" щодо внесення змін в
договір позички нерухомого майна від 10.12.2009 за адресою: пров.
Текстильників, 1 в м. Чернівцях в частині зменшення площі користування.
Інформує: Бардюк І.В.
12.
Про розгляд звернення академічного обласного театру ляльок від
08.07.2015.
Інформує: Бардюк І.В.
13.
Про внесення змін до рішення 25-ї сесії Чернівецької обласної ради
VI скликання від 11.04.2014 №29-25/14 "Про надання дозволу ТОВ "Жентол" на
реконструкцію орендованого майна за адресо: вул. Енергетична, 2 в м.
Чернівцях".
Інформує: Бардюк І.В., Герман М.І.
14.
Про розгляд інформації щодо наявності аптек та аптечних пунктів в
закладах та установах, які є спільною власністю територіальних громад сіл,
селищ, міст області та наявності відповідних договорів оренди на них.
Інформує: Бардюк І.В.
15.
Про списання та передачу окремого майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області.
Інформує: Герман М.І.
16.
Про розгляд звернення ОКП "Центр комунального майна", ТОВ
"Вілла-Фарм" щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: пров.
Текстильників, 1 в м. Чернівцях.
Інформує: Бардюк І.В.
Під час затвердження порядку денного була внесена пропозиція депутата
обласної ради Шилепницького І.О. зняти з розгляду питання "Про розгляд
звернення ПрАТ "МТС Україна" щодо оренди нерухомого майна за адресами:
вул. Героїв Майдану, 5, вул. Грушевського, 1 та вул. Білоусова, 19 в м. Чернівцях
для розміщення обладнання мобільного зв'язку".
Результат голосування: одноголосно - "за".

І. Слухали:
Про розгляд листа Чернівецької обласної державної адміністрації
№01.39/18-1581 від 25.06.2015 щодо прийняття до спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області Чернівецького обласного центру
соціально-психологічної допомоги.
Виступили: Герман М.І., Шилепницький І.О.
Вирішили:
1. Дане питання залишити без розгляду, враховуючи відсутність
матеріалів, які обґрунтовують доцільність передачі Чернівецького обласного
центру соціально-психологічної допомоги з державної власності у спільну
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області та
відсутності відповідного проекту рішення сесії обласної ради.
2. Рекомендувати Департаменту соціального захисту населення
Чернівецької обласної державної адміністрації підготувати відповідний пакет
документів та проект рішення для розгляду на засіданні постійної комісії
обласної ради з питань приватизації та управління об’єктами спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області.
Результат голосування: одноголосно - "за".
ІI. Слухали:
Про розгляд листа Управління суспільних комунікацій Чернівецької
обласної державної адміністрації №144 від 04.03.2015 щодо пришвидшення
процесу реорганізації комунальних книгарень, інформацію голови комісії з
припинення діяльності обласних комунальних підприємств книжкової торгівлі
Добжанського Е.В. та листа ОКП "Буковинська книга" №172 від 05.05.2015
щодо ліквідації підприємств книжкової торгівлі.
Виступили: Герман М.І., Смотр О.А., Ткачук В.В., Харабара М.Д., Шевчук І.В.,
Шилепницький І.О., Юлик С.Д.
Вирішили:
1. Лист Управління суспільних комунікацій Чернівецької обласної
державної адміністрації №144 від 04.03.2015 щодо пришвидшення процесу
реорганізації комунальних книгарень, інформацію голови комісії з припинення
діяльності обласних комунальних підприємств книжкової торгівлі
Добжанського Е.В. та лист ОКП "Буковинська книга" №172 від 05.05.2015
щодо ліквідації підприємств книжкової торгівлі взяти до відома.
2. Рекомендувати Управлінню суспільних комунікацій обласної державної
адміністрації подати до 1 серпня 2015 року на розгляд постійної комісії,
пропозиції щодо вирішення вищезазначених питань.
Результат голосування: одноголосно - "за".

ІII. Слухали:
Про розгляд звернення народного депутата України Онуфрика Б.С. від
30.06.2015 №119 щодо зміни організаційно-правової форми ОКП "Буковинська
книга" на Товариство з обмеженою відповідальністю.
Виступили: Герман М.І., Смотр О.А., Ткачук В.В., Харабара М.Д., Шевчук І.В.,
Шилепницький І.О., Юлик С.Д.
Вирішили:
1. Звернення народного депутата України Онуфрика Б.С. від 30.06.2015
№119 щодо зміни організаційно-правової форми ОКП "Буковинська книга" на
Товариство з обмеженою відповідальністю взяти до відома.
2. Повернутися до розгляду даного питання після отримання
(до 01.08. 2015) пропозицій від управління суспільних комунікацій
Чернівецької обласної державної адміністрації та висновку юридичного відділу
виконавчого апарату Чернівецької обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
ІV. Слухали:
Про розгляд звернення товариства з обмеженою відповідальністю
"Брусницька мацеста" щодо передачі в оренду майна та земельної ділянки
ОКП "Бальнеологічний санаторій "Брусниця".
Виступили: Бардюк І.В., Бойко Д.І. Харабара М.Д., Шевчук І.В., Шилепницький
І.О., Юлик С.Д.
Вирішили:
Рекомендувати обласній державній адміністрації, обласному
комунальному підприємству "Бальнеологічний санаторій "Брусниця", його
трудовому колективу надати пропозиції щодо умов передачі в оренду цілісного
майнового комплексу ОКП "Бальнеологічний санаторій "Брусниця" відповідно
до вимог чинного законодавства.
2.
Після надання зазначених пропозицій, профільному управлінню
апарату обласної ради спільно з юридичним відділом підготувати постійній
комісії пропозиції щодо процедури передачі в оренду зазначеного майна.

1.

Результат голосування: одноголосно - "за".
V. Слухали:
Про розгляд звернення Чернівецького обласного центру туризму,
краєзнавства та екскурсій учнівської молоді щодо передачі в оренду
нерухомого майна за адресою: вул. Винниченка, 119 в м. Чернівцях.
Виступили: Бардюк І.В., Тодорюк С.С., Семанюк М.К., Маніліч В.М., Харабара
М.Д., Шилепницький І.О., Юлик С.Д., Гоян О.А., Ткачук В.В.

Вирішили:
1.

Створити тимчасову комісію з вивчення цього питання у складі:

Голова комісії: Маніліч В.М. – заступник голови обласної ради;
Члени комісії:
−

депутати обласної ради Гоян О.А., Харабара М.Д., Ткачук В.В.;

−
Герман М.І. – заступник начальника управління з питань забезпечення
повноважень щодо управління об'єктами спільної власності;
−
Тодорюк С.С. –
облдержадміністрації;

заст.

директора

департаменту освіти

і

науки

−
Вовк А.М. – заст. директора Групи моніторингу системи освіти,
господарського обслуговування та аудиту установ освіти області.
2.
Комісії в термін до 01.08.2015 вивчити зазначене питання та надати
пропозиції щодо його вирішення.
Результат голосування: одноголосно - "за".
VІ. Слухали:
Про розгляд звернення Чернівецького академічного обласного українського
музично-драматичного театру ім. О. Кобилянської щодо перегляду рішення 10-ї
сесії обласної ради від 31.05.2012 №54-10/12 (із змінами) та надання дозволу
самостійно укладати договори оренди приміщення театру.
Виступили: Бардюк І.В., Шилепницький І.О.
Вирішили:
1.
Вважати недоцільним внесення змін в рішення 10-ї сесії обласної
ради VI скликання від 31.05.2012 №54-10/12 "Про затвердження Положень, що
регламентують питання орендних відносин майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області" (із змінами) та надання дозволу
театру самостійно укладати договори оренди приміщення театру.
2.
Вказати директору театру Марчаку Ю.М. на безумовне виконання
рішень обласної ради, що стосуються питань орендних відносин, та положень
статуту підприємства.
Результат голосування: одноголосно - "за".
VIІ. Слухали:
Про розгляд звернення обласної державної адміністрації щодо виділення
на безоплатній основі приміщення для розміщення адміністрації та структурних
підрозділів Чернівецької митниці ДфсУ.

Виступили: Бардюк І.В., Харабара М.Д., Шилепницький І.О., Маніліч В.М.
Вирішили:
Рекомендувати голові обласної ради звернутись до Прем'єр-міністра
України, голови Державної фіскальної служби України про виділення коштів на
будівництво комплексу для розміщення адміністрації та структурних
підрозділів Чернівецької митниці Державної фіскальної служби України.
Результат голосування: одноголосно - "за".
VIII. Слухали:
Про розгляд звернення Хотинської районної ради та Хотинської
центральної районної лікарні щодо внесення змін в договір оренди нерухомого
майна від 01.04.2011 за адресою: вул. Шевченка, 29 в м. Хотині в частині
надання пільги з орендної плати.
Виступили: Бардюк І.В.
Вирішили:
Повернути зазначене звернення на доопрацювання для надання
узгоджених пропозицій Хотинської районної лікарні та Чернівецького
обласного центру служби крові.
Результат голосування: одноголосно - "за".
IX. Слухали:
Про розгляд звернення КМУ "Чернівецька обласний кардіологічний
диспансер" щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. Героїв
Майдану, 230 в м. Чернівцях.
Виступили: Бардюк І.В., Харабара М.Д., Шилепницький І.О.
Вирішили:
Звернення комунальної медичної установи "Чернівецький обласний
клінічний кардіологічний диспансер" із зазначеного питання відхилити.
Результат голосування: одноголосно - "за".
X. Слухали:
Знято з розгляду

XІ. Слухали:
Про розгляд звернення ОКП "Буковина-Фарм" щодо внесення змін в
договір позички нерухомого майна від 10.12.2009 за адресою: пров.
Текстильників, 1 в м. Чернівцях в частині зменшення площі користування.
Виступили: Бардюк І.В., Харабара М.Д., Шилепницький І.О., Маніліч В.М.
Вирішили:
1.
Вважати за доцільне внесення змін в договір позички нерухомого
майна від 10.12.2009 за адресою: пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях між
Чернівецькою обласною радою та ОКП "Буковина-Фарм" в частині зменшення
площі користування на 98,88 кв.м.
2.
Передати з балансу ОКП "Буковина-Фарм" на баланс обласного
комунального підприємства "Центр комунального майна" нерухоме майно:
- аптека Літ. ”А” – 480,50 кв.м., сарай Літ. ”Б”, за адресою: м. Чернівці, вул.
Лермонтова, 4;
- будівля Літ. "Г" – 29,4 кв.м., за адресою: м. Чернівці, вул. ПівденноКільцева, 1-А;
- будівля аптеки Літ. "А" – 745,50 кв.м., прохідна Літ. "Б" – 5,40 кв.м., за
адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 205-А.
3.
ради.

Внести проект рішення з цього питання на розгляд сесії обласної

Результат голосування: одноголосно - "за".
XIІ. Слухали:
Про розгляд звернення академічного обласного театру ляльок від
08.07.2015.
Виступили: Бардюк І.В., Харабара М.Д., Шилепницький І.О.
Вирішили:
року.

1.

Повернутись до розгляду зазначеного питання у грудні поточного

2.
Профільному управлінню виконавчого апарату обласної ради
провести претензійну роботу щодо ліквідації обласною партійною організацією
ВО "Батьківщина" заборгованості з орендної плати за користування нерухомим
майном за адресою: вул. Головна, 22 в м. Чернівцях.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XIIІ. Слухали:
Про внесення змін до рішення 25-ї сесії Чернівецької обласної ради VI
скликання від 11.04.2014 №29-25/14 "Про надання дозволу ТОВ "Жентол" на

реконструкцію орендованого майна за адресо: вул. Енергетична, 2 в м.
Чернівцях".
Виступили: Бардюк І.В., Герман М.І., Харабара М.Д.
Вирішили:
1. Висновок постійної комісії обласної ради з питань приватизації та
управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст області від 19.03.2015 та рекомендації конкурсної комісії від 16.06.2015
"Про розгляд звітів "Про незалежну оцінку майна №850 та 851 від 06.01.2015 за
адресою: м. Чернівці, вул. Енергетична, 2" взяти до відома.
2. Внести зміни до рішення 25-ї сесії Чернівецької обласної ради VI
скликання від 11.04.2014 №29-25/14 "Про надання дозволу ТОВ "Жентол" на
реконструкцію орендованого майна за адресою: вул. Енергетична, 2 в м.
Чернівцях" виклавши п. 2.1. та п.2.3 рішення в новій редакції:
"2.1. До початку реконструкції ТОВ "Жентол" відшкодовує обласній раді
ринкову вартість орендованого майна, яка визначається згідно звіту про оцінку
майна;"
"2.3. Після відшкодування обласній раді вартості майна та сплати всіх
орендних та інших платежів, ТОВ "Жентол" стає власником реконструйованого
майна в тій його частині, яка в ході проведення робіт з реконструкції буде
демонтована (ліквідована) повністю."
3. Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XІV. Слухали:
Про розгляд інформації щодо наявності аптек та аптечних пунктів в
закладах та установах, які є спільною власністю територіальних громад сіл,
селищ, міст області та наявності відповідних договорів оренди на них.
Виступили: Бардюк І.В.
Вирішили:
Інформацію про наявності аптек та аптечних пунктів в закладах та
установах, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст
області та наявності відповідних договорів оренди на них, взяти до відома.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XV. Слухали:
Про списання та передачу окремого
територіальних громад сіл, селищ, міст області.
Виступили: Герман М.І.

майна

спільної

власності

Вирішили:
1. Внести на розгляд сесії обласної ради питання про надання дозволу на
списання в установленому порядку з балансу:
1.1. Комунальної медичної установи "Обласна дитяча клінічна лікарня":
1.1.1. Апарат для переливання крові, 1992 року випуску, інвентарний
номер 01370825, балансовою вартістю 9482,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.1.2. Установка стоматологічна стаціонарна "Сатва Комбі", 2004 року
випуску, інвентарний номер 10481048, балансовою вартістю 10880,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.1.3. Установка стоматологічна "Карбосет", 1985 року випуску,
інвентарний номер 01370661, балансовою вартістю 8848,00 грн., із нарахованим
повним зносом;
1.1.4. Прибор для визначення гостроти зору, 1990 року випуску,
інвентарний номер 10470041, балансовою вартістю 6508,00 грн., із нарахованим
повним зносом;
1.1.5. Ехосинускоп ЕСС-А-01, 1991 року випуску, інвентарний
номер10470116, балансовою вартістю 5518,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.2.
Комунальної
медичної
установи
"Обласний
клінічний
протитуберкульозний диспансер":
1.2.1. Портативний незалежний від мережі відсмоктувач секрету із трахеї,
2004 року випуску, інвентарний номер 10480477, балансовою вартістю 7600,00
грн., із нарахованим повним зносом;
1.2.2. Кардіокомплекс в комплекті, 1977 року випуску, інвентарний номер
10470247, балансовою вартістю 14160,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.2.3. Інгалятор аерозольний універсальний "Аерозоль", 1988 року випуску,
інвентарний номер 10470273, балансовою вартістю 8384,00 грн., із нарахованим
повним зносом;
1.2.4. Бронхоскоп Фріделя, 1980 року випуску, інвентарний номер
10470082, балансовою вартістю 7558,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.2.5. Бронхоскоп Фріделя, 1992 року випуску, інвентарний номер
10470318, балансовою вартістю 14533,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.2.6. Бронхоскоп Фріделя, 1982 року випуску, інвентарний номер
10470087, балансовою вартістю 12814,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.2.7. Бронхоскоп Фріделя, 1989 року випуску, інвентарний номер
10470284, балансовою вартістю 6674,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.2.8. Фотобронхоскоп для дорослих, 1976 року випуску,інвентарний
номер 10470083, балансовою вартістю 13310,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.2.9. Бронхофіброскоп ФБ-18р з освітлювачем та набором інструментів,
1997 року випуску, інвентарний номер 10470351, балансовою вартістю
25607,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.2.10. Комплект бронхоскопу ABF-6 з аксесуарами, 1980 року випуску,
інвентарний номер 10470484, балансовою вартістю 28000,00 грн., із
нарахованим повним зносом;

1.2.11. R - трубка флюорографічна Ro6-t-30/50, 2004 року випуску,
інвентарний номер 10470475, балансовою вартістю 10900,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.2.12. Апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний РУМ-10, 1969
року випуску, інвентарний номер 10470024, балансовою вартістю 9521,00 грн.,
із нарахованим повним зносом.
1.3. Комунального закладу "Оршівський дитячий будинок":
1.3.1. Дитячий басейн, 1978 року введений в експлуатацію, інвентарний
номер 10330003, балансовою вартістю 5218,00 грн., із нарахованим повним
зносом.
2. Надати дозвіл на списання в установленому порядку з балансу:
2.1. Комунальної медичної установи "Обласна дитяча клінічна лікарня":
2.1.1. Стерилізатор (автоклав) АОВ-75, 1999 року випуску, інвентарний
номер 01380965, балансовою вартістю 3240,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
2.1.2. Комп'ютер DIJITAL PS3100, 1998 року випуску, інвентарний номер
10481082, балансовою вартістю 4737,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.3. Шафа сушильна ШСС-250, 1991 року випуску, інвентарний номер
01380833, балансовою вартістю 3444,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.4. Стерилізатор повітря, 1991 року випуску, інвентарний номер
10470118, балансовою вартістю 3836,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.2.
Комунальної
медичної
установи
"Обласний
клінічний
протитуберкульозний диспансер":
2.2.1. Комп'ютер Samsung SM-550S, 2002 року випуску, інвентарний номер
10480471, балансовою вартістю 4840,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.2.2. Комп'ютер Samsung SM-550S, 2002 року випуску, інвентарний номер
10480470, балансовою вартістю 4840,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.2.3. Апарат універсальний наркозний "Полінаркон-2", 1979 року випуску,
інвентарний номер 10470239, балансовою вартістю 4099,00 грн., із нарахованим
повним зносом;
2.2.4. Стерилізатор з електор. паровий горизонтальний ГК-100-1, 1986 року
випуску, інвентарний номер 10470215, балансовою вартістю 3018,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
2.2.5. Центрофуга лабораторна медична ОС-6М, 1987 року випуску,
інвентарний номер 10450217, балансовою вартістю 2880,00 грн., із нарахованим
повним зносом;
2.2.6. Апарат рентгенівський "Арман-1", 1981 року випуску, інвентарний
номер 10470027, балансовою вартістю 2282,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
2.2.7. Рентгенапарат АРД-2-125-К-4, 1984 року випуску, інвентарний номер
10470025, балансовою вартістю 1675,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.3. Буковинського ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною
підготовкою:
2.3.1. Телевізор Samsung 29K3, 2004 року випуску, інвентарний номер
10490021, балансовою вартістю 3035,00 грн., із нарахованим повним зносом.
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: одноголосно - "за".
XVІ. Слухали:
Про розгляд звернення ОКП "Центр комунального майна", ТОВ "ВіллаФарм" щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: пров.
Текстильників, 1 в м. Чернівцях.
Виступили: Бардюк І.В.
Вирішили:
1.
Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (частину
приміщення будівлі літ Б) площею 289 кв.м. за адресою: пров. Текстильників, 1
в м. Чернівцях, матеріали направити конкурсній комісії.
2.
Визначити фіксовані умови оренди:
2.1.
Використання майна під розміщення складу;
2.2.
Зміна профілю використання майна можлива за погодженням з
балансоутримувачем майна, при цьому ставка орендної плати не може бути
меншою за початкову;
2.3.
Поліпшення орендованого майна, проведені за рахунок орендаря,
орендарю не відшкодовуються;
2.4.
Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує
менший термін;
2.5.
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);
2.6.
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. орендованої площі.
4.
Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2015
році, зазначеним нерухомим майном.
Результат голосування: одноголосно - "за".

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
16 липня 2015 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд листа Чернівецької
обласної
державної
адміністрації
№01.39/18-1581 від 25.06.2015 щодо
прийняття до спільної власності
територіальних громад сіл, селищ,
міст області Чернівецького обласного
центру
соціально-психологічної
допомоги
Розглянувши лист Чернівецької обласної державної адміністрації
№01.39/18-1581 від 25.06.2015 щодо прийняття до спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області Чернівецького обласного
центру соціально-психологічної допомоги, комісія

ВИРІШИЛА:
1. Дане питання залишити без розгляду, враховуючи відсутність
матеріалів, які обґрунтовують доцільність передачі Чернівецького обласного
центру соціально-психологічної допомоги з державної власності у спільну
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області та
відсутності відповідного проекту рішення сесії обласної ради.
2. Рекомендувати Департаменту соціального захисту населення
Чернівецької обласної державної адміністрації підготувати відповідний пакет
документів та проект рішення для розгляду на засіданні постійної комісії
обласної ради з питань приватизації та управління об’єктами 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
16 липня 2015 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд листа Управління суспільних
комунікацій Чернівецької обласної державної
адміністрації №144 від 04.03.2015 щодо
пришвидшення
процесу
реорганізації
комунальних книгарень, інформацію голови
комісії з припинення діяльності обласних
комунальних підприємств книжкової торгівлі
Добжанського
Е.В.
та
листа
ОКП
"Буковинська книга" №172 від 05.05.2015
щодо ліквідації підприємств книжкової
торгівлі
Розглянувши лист Управління суспільних комунікацій Чернівецької
обласної державної адміністрації №144 від 04.03.2015 щодо пришвидшення
процесу реорганізації комунальних книгарень, інформацію голови комісії з
припинення діяльності обласних комунальних підприємств книжкової
торгівлі Добжанського Е.В. та лист ОКП "Буковинська книга" №172 від
05.05.2015 щодо ліквідації підприємств книжкової торгівлі, комісія

ВИРІШИЛА:
1. Лист Управління суспільних комунікацій Чернівецької обласної
державної адміністрації №144 від 04.03.2015 щодо пришвидшення процесу
реорганізації комунальних книгарень, інформацію голови комісії з
припинення діяльності обласних комунальних підприємств книжкової
торгівлі Добжанського Е.В. та лист ОКП "Буковинська книга" №172 від
05.05.2015 щодо ліквідації підприємств книжкової торгівлі взяти до відома.
2. Рекомендувати Управлінню суспільних комунікацій обласної
державної адміністрації подати до 1 серпня 2015 року на розгляд постійної
комісії, пропозиції щодо вирішення вищезазначених питань.
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
16 липня 2015 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення народного
депутата України Онуфрика Б.С. від
30.06.2015
№119
щодо
зміни
організаційно-правової форми ОКП
"Буковинська книга" на Товариство
з обмеженою відповідальністю
Розглянувши звернення народного депутата України Онуфрика Б.С. від
30.06.2015 №119 щодо зміни організаційно-правової форми ОКП
"Буковинська книга" на Товариство з обмеженою відповідальністю та
враховуючи лист обласної ради №01-14/39-719 від 07.07.2015 щодо надання
пропозицій управлінням суспільних комунікацій Чернівецької обласної
державної адміністрації з даного питання, комісія

ВИРІШИЛА:
1. Звернення народного депутата України Онуфрика Б.С. від 30.06.2015
№119 щодо зміни організаційно-правової форми ОКП "Буковинська книга"
на Товариство з обмеженою відповідальністю взяти до відома.
2. Повернутися до розгляду даного питання після отримання
(до 01.08. 2015) пропозицій від управління суспільних комунікацій
Чернівецької обласної державної адміністрації та висновку юридичного
відділу виконавчого апарату 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
16 липня 2015

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення товариства з обмеженою відповідальністю "Брусницька Мацеста" щодо передачі в оренду майна та земельної ділянки ОКП "Бальнеологічний санаторій "Брусниця"
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю "Брусницька мацеста" щодо передачі в оренду майна та земельної ділянки ОКП
"Бальнеологічний санаторій "Брусниця", комісія
ВИРІШИЛА:

1.
Рекомендувати обласній державній адміністрації, обласному комунальному підприємству "Бальнеологічний санаторій "Брусниця", його трудовому колективу надати пропозиції щодо умов передачі в оренду цілісного майнового комплексу ОКП "Бальнеологічний санаторій "Брусниця" відповідно до
вимог чинного законодавства.
2.
Після надання зазначених пропозицій, профільному управлінню
апарату обласної ради спільно з юридичним відділом підготувати постійній
комісії пропозиції щодо процедури передачі в оренду зазначеного майна.

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
16 липня 2015

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд звернення департаменту освіти і науки облдержадміністрації щодо розміщення Чернівецького обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді за адресою:
вул. Винниченка, 119 в м. Чернівцях

Розглянувши звернення департаменту освіти і науки обласної державної
адміністрації щодо розміщення Чернівецького обласного центру туризму,
краєзнавства та екскурсій учнівської молоді за адресою: вул. Винниченка,
119 в м. Чернівцях, враховуючи інформацію директора школи-інтернату
"Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей" Семанюк М.К., комісія
ВИРІШИЛА:
1.

Створити тимчасову комісію з вивчення цього питання у складі:

Голова комісії: Маніліч В.М. – заступник голови обласної ради;
Члени комісії:
−

депутати обласної ради Гоян О.А., Харабара М.Д., Ткачук В.В.;

−
Герман М.І. – заступник начальника управління з питань забезпечення повноважень щодо управління об'єктами спільної власності;
−
Тодорюк С.С. – заст. директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації;
−
Вовк А.М. – заст. директора Групи моніторингу системи освіти,
господарського обслуговування та аудиту установ освіти області.
2.
Комісії в термін до 01.08.2015 вивчити зазначене питання та надати пропозиції щодо його вирішення.
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
16 липня 2015

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення Чернівецького академічного обласного українського музично-драматичного
театру ім. О. Кобилянської щодо перегляду рішення 10-ї сесії обласної ради від 31.05.2012 №54-10/12
(із змінами) та надання дозволу самостійно укладати договори оренди приміщення театру

Розглянувши звернення Чернівецького академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. О. Кобилянської щодо перегляду рішення 10-ї сесії обласної ради від 31.05.2012 №54-10/12 (із змінами) та надання
дозволу самостійно укладати договори оренди приміщення театру, керуючись
Положеннями, що регламентують питання орендних відносин майна спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, комісія
ВИРІШИЛА:

1.
Вважати недоцільним внесення змін в рішення 10-ї сесії обласної
ради VI скликання від 31.05.2012 №54-10/12 "Про затвердження Положень, що
регламентують питання орендних відносин майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області" (із змінами) та надання дозволу театру
самостійно укладати договори оренди приміщення театру.
2.
Вказати директору театру Марчаку Ю.М. на безумовне виконання
рішень обласної ради, що стосуються питань орендних відносин, та положень
статуту 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
16 липня 2015

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення обласної державної
адміністрації щодо виділення на безоплатній основі приміщення для розміщення адміністрації та структурних підрозділів Чернівецької митниці ДфсУ
Розглянувши звернення обласної державної адміністрації щодо виділення
на безоплатній основі приміщення для розміщення адміністрації та структурних підрозділів Чернівецької митниці ДфсУ, комісія
ВИРІШИЛА:

Рекомендувати голові обласної ради звернутись до Прем'єр-міністра
України, голови Державної фіскальної служби України про виділення коштів
на будівництво комплексу для розміщення адміністрації та структурних підрозділів Чернівецької митниці Державної фіскальної служби України.

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
16 липня 2015

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення Хотинської районної
ради та Хотинської центральної районної лікарні щодо внесення змін в договір оренди нерухомого майна від 01.04.2011 за адресою: вул.
Шевченка, 29 в м. Хотині в частині надання
пільги з орендної плати

Розглянувши звернення Хотинської районної ради та Хотинської центральної районної лікарні щодо внесення змін в договір оренди нерухомого майна
від 01.04.2011 за адресою: вул. Шевченка, 29 в м. Хотині в частині надання
пільги з орендної плати, враховуючи пропозиції балансоутримувача: Чернівецького обласного центру служби крові, комісія
ВИРІШИЛА:

Повернути зазначене звернення на доопрацювання для надання узгоджених пропозицій Хотинської районної лікарні та Чернівецького обласного
центру служби крові.

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
16 липня 2015

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення КМУ "Чернівецький обласний клінічний кардіологічний диспансер"
щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. Героїв Майдану, 230 в м. Чернівцях

Розглянувши звернення комунальної медичної установи "Чернівецький обласний клінічний кардіологічний диспансер" щодо передачі в оренду нерухомого
майна (частини приміщення стаціонарного корпусу) площею 149,14 кв.м. за адресою: вул. Героїв Майдану, 230 в м. Чернівцях, керуючись Положенням про порядок та умови оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області, комісія
ВИРІШИЛА:

Звернення комунальної медичної установи "Чернівецький обласний клінічний кардіологічний диспансер" із зазначеного питання відхилити.

Голова постійної комісії

О.Смотр

ВИТЯГ
з протоколу засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації
та управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області
16 липня 2015 року

м. Чернівці

Загальний склад постійної комісії – 14 депутатів.
Присутні депутати обласної ради: Вдовічен А.М., Гоян О.А., Малімонік Я.В.,
Смотр О.А., Ткачук В.В., Харабара М.Д., Шевчук І.В., Шилепницький І.О.,
Юлик С.Д.
Відсутні депутати обласної ради: Берча В.Т., Горук Н.В., Кушнір Ю.Р., Мунтян
І.М., Семенюк І.В.
Запрошені:
Курко Я.С. – перший заступник голови Чернівецької обласної ради;
Маніліч В.М. – заступник голови Чернівецької обласної ради;
Герман М.І. – заступник начальник управління з питань забезпечення
повноважень щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату
обласної ради;
Бардюк І.В. – начальник відділу орендних відносин та організації розрахунків
управління з питань забезпечення повноважень щодо управління об’єктами
спільної власності виконавчого апарату обласної ради;
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;
Під час затвердження порядку денного була внесена пропозиція депутата
обласної ради Шилепницького І.О. зняти з розгляду питання " Про розгляд
звернення ПрАТ "МТС Україна" щодо оренди нерухомого майна за адресами: вул.
Героїв Майдану, 5, вул. Грушевського, 1 та вул. Білоусова, 19 в м. Чернівцях для
розміщення обладнання мобільного зв'язку".
Результат голосування: одноголосно - "за".

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
16 липня 2015

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення ОКП "БуковинаФарм" щодо внесення змін в договір позички
нерухомого майна від 10.12.2009 за адресою:
пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях в частині зменшення площі користування

Розглянувши звернення ОКП "Буковина-Фарм" щодо внесення змін в договір позички нерухомого майна від 10.12.2009 за адресою: пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях в частині зменшення площі користування, враховуючи погодження балансоутримувача: ОКП "Центр комунального майна", комісія
ВИРІШИЛА:

1.
Вважати за доцільне внесення змін в договір позички нерухомого
майна від 10.12.2009 за адресою: пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях між Чернівецькою обласною радою та ОКП "Буковина-Фарм" в частині зменшення
площі користування на 98,88 кв.м.
2.
Передати з балансу ОКП "Буковина-Фарм" на баланс обласного
комунального підприємства "Центр комунального майна" нерухоме майно:
- аптека Літ. ”А” – 480,50 кв.м., сарай Літ. ”Б”, за адресою: м. Чернівці,
вул. Лермонтова, 4;
- будівля Літ. "Г" – 29,4 кв.м., за адресою: м. Чернівці, вул. ПівденноКільцева, 1-А;
- будівля аптеки Літ. "А" – 745,50 кв.м., прохідна Літ. "Б" – 5,40 кв.м., за
адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 205-А.
ради.

3.

Внести проект рішення з цього питання на розгляд сесії обласної

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
16 липня 2015

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення академічного
обласного театру ляльок від 08.07.2015
Розглянувши звернення академічного обласного театру ляльок від
08.07.2015, враховуючи, що договір оренди нерухомого майна з обласною
партійною організацією ВО "Батьківщина" є діючим до 31.12.2015, комісія
ВИРІШИЛА:

року.

1.

Повернутись до розгляду зазначеного питання у грудні поточного

2.
Профільному управлінню виконавчого апарату обласної ради
провести претензійну роботу щодо ліквідації обласною партійною організацією ВО "Батьківщина" заборгованості з орендної плати за користування нерухомим майном за адресою: вул. Головна, 22 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
16 липня 2015 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про внесення змін до рішення 25-ї сесії
Чернівецької обласної ради VI скликання
від 11.04.2014 №29-25/14 "Про надання
дозволу ТОВ "Жентол" на реконструкцію
орендованого майна за адресою: вул.
Енергетична, 2 в м. Чернівцях"
Розглянувши висновок постійної комісії обласної ради з питань
приватизації та управління об’єктами спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області від 19.03.2015 та протокол конкурсної комісії
від 16.06.2015, комісія
ВИРІШИЛА:
1. Висновок постійної комісії обласної ради з питань приватизації та
управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст області від 19.03.2015 та рекомендації конкурсної комісії від 16.06.2015
"Про розгляд звітів "Про незалежну оцінку майна №850 та 851 від 06.01.2015
за адресою: м. Чернівці, вул. Енергетична, 2" взяти до відома.
2. Внести зміни до рішення 25-ї сесії Чернівецької обласної ради VI
скликання від 11.04.2014 №29-25/14 "Про надання дозволу ТОВ "Жентол" на
реконструкцію орендованого майна за адресою: вул. Енергетична, 2 в м.
Чернівцях" виклавши п. 2.1. та п.2.3 рішення в новій редакції:
"2.1. До початку реконструкції ТОВ "Жентол" відшкодовує обласній
раді ринкову вартість орендованого майна, яка визначається згідно звіту про
оцінку майна;"
"2.3. Після відшкодування обласній раді вартості майна та сплати всіх
орендних та інших платежів, ТОВ "Жентол" стає власником
реконструйованого майна в тій його частині, яка в ході проведення робіт з
реконструкції буде демонтована (ліквідована) повністю в порядку
визначеному чинним законодавством 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
16 липня 2015 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд інформації щодо наявності
аптек та аптечних пунктів в закладах та
установах, які є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міст
області та наявності відповідних договорів
оренди на них
Розглянувши інформацію щодо наявності аптек та аптечних пунктів в
закладах та установах, які є спільною власністю територіальних громад сіл,
селищ, міст області та наявності відповідних договорів оренди на них,
комісія

ВИРІШИЛА:
Інформацію про наявності аптек та аптечних пунктів в закладах та
установах, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст
області та наявності відповідних договорів оренди на них, взяти до відома.

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
16 липня 2015 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. Комунальної медичної установи "Обласна дитяча клінічна лікарня":
1.1.1. Апарат для переливання крові, 1992 року випуску, інвентарний
номер 01370825, балансовою вартістю 9482,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.1.2. Установка стоматологічна стаціонарна "Сатва Комбі", 2004 року
випуску, інвентарний номер 10481048, балансовою вартістю 10880,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.1.3. Установка стоматологічна "Карбосет", 1985 року випуску,
інвентарний номер 01370661, балансовою вартістю 8848,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.1.4. Прибор для визначення гостроти зору, 1990 року випуску,
інвентарний номер 10470041, балансовою вартістю 6508,00 грн., із
нарахованим повним зносом;

1.1.5. Ехосинускоп ЕСС-А-01, 1991 року випуску, інвентарний
номер10470116, балансовою вартістю 5518,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.2.
Комунальної
медичної
установи
"Обласний
клінічний
протитуберкульозний диспансер":
1.2.1. Портативний незалежний від мережі відсмоктувач секрету із
трахеї, 2004 року випуску, інвентарний номер 10480477, балансовою
вартістю 7600,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.2.2. Кардіокомплекс в комплекті, 1977 року випуску, інвентарний
номер 10470247, балансовою вартістю 14160,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.2.3. Інгалятор аерозольний універсальний "Аерозоль", 1988 року
випуску, інвентарний номер 10470273, балансовою вартістю 8384,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.2.4. Бронхоскоп Фріделя, 1980 року випуску, інвентарний номер
10470082, балансовою вартістю 7558,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.2.5. Бронхоскоп Фріделя, 1992 року випуску, інвентарний номер
10470318, балансовою вартістю 14533,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.2.6. Бронхоскоп Фріделя, 1982 року випуску, інвентарний номер
10470087, балансовою вартістю 12814,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.2.7. Бронхоскоп Фріделя, 1989 року випуску, інвентарний номер
10470284, балансовою вартістю 6674,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.2.8. Фотобронхоскоп для дорослих, 1976 року випуску,інвентарний
номер 10470083, балансовою вартістю 13310,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.2.9. Бронхофіброскоп ФБ-18р з освітлювачем та набором інструментів,
1997 року випуску, інвентарний номер 10470351, балансовою вартістю
25607,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.2.10. Комплект бронхоскопу ABF-6 з аксесуарами, 1980 року випуску,
інвентарний номер 10470484, балансовою вартістю 28000,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.2.11. R - трубка флюорографічна Ro6-t-30/50, 2004 року випуску,
інвентарний номер 10470475, балансовою вартістю 10900,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.2.12. Апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний РУМ-10,
1969 року випуску, інвентарний номер 10470024, балансовою вартістю
9521,00 грн., із нарахованим повним зносом.
1.3. Комунального закладу "Оршівський дитячий будинок":
1.3.1. Дитячий басейн, 1978 року введений в експлуатацію, інвентарний
номер 10330003, балансовою вартістю 5218,00 грн., із нарахованим повним
зносом.
2. Надати дозвіл на списання в установленому порядку з балансу:
2.1. Комунальної медичної установи "Обласна дитяча клінічна лікарня":

2.1.1. Стерилізатор (автоклав) АОВ-75, 1999 року випуску, інвентарний
номер 01380965, балансовою вартістю 3240,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
2.1.2. Комп'ютер DIJITAL PS3100, 1998 року випуску, інвентарний
номер 10481082, балансовою вартістю 4737,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
2.1.3. Шафа сушильна ШСС-250, 1991 року випуску, інвентарний номер
01380833, балансовою вартістю 3444,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.4. Стерилізатор повітря, 1991 року випуску, інвентарний номер
10470118, балансовою вартістю 3836,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.2.
Комунальної
медичної
установи
"Обласний
клінічний
протитуберкульозний диспансер":
2.2.1. Комп'ютер Samsung SM-550S, 2002 року випуску, інвентарний
номер 10480471, балансовою вартістю 4840,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
2.2.2. Комп'ютер Samsung SM-550S, 2002 року випуску, інвентарний
номер 10480470, балансовою вартістю 4840,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
2.2.3. Апарат універсальний наркозний "Полінаркон-2", 1979 року
випуску, інвентарний номер 10470239, балансовою вартістю 4099,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
2.2.4. Стерилізатор з електор. паровий горизонтальний ГК-100-1, 1986
року випуску, інвентарний номер 10470215, балансовою вартістю 3018,00
грн., із нарахованим повним зносом;
2.2.5. Центрофуга лабораторна медична ОС-6М, 1987 року випуску,
інвентарний номер 10450217, балансовою вартістю 2880,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
2.2.6. Апарат рентгенівський "Арман-1", 1981 року випуску, інвентарний
номер 10470027, балансовою вартістю 2282,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
2.2.7. Рентгенапарат АРД-2-125-К-4, 1984 року випуску, інвентарний
номер 10470025, балансовою вартістю 1675,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
2.3. Буковинського ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною
підготовкою:
2.3.1. Телевізор Samsung 29K3, 2004 року випуску, інвентарний номер
10490021, балансовою вартістю 3035,00 грн., із нарахованим повним зносом.
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

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
16 липня 2015

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення ОКП "Центр комунального майна", ТОВ "Вілла-Фарм" щодо передачі
в оренду нерухомого майна за адресою: пров.
Текстильників, 1 в м. Чернівцях
Розглянувши звернення ОКП "Центр комунального майна", ТОВ "Вілла-Фарм"
щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: пров. Текстильників, 1 в м.
Чернівцях, керуючись Положенням про порядок та умови оренди нерухомого майна
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (частину приміщення будівлі літ Б) площею 289 кв.м. за адресою: пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях, матеріали направити конкурсній комісії.
2.
Визначити фіксовані умови оренди:
2.1. Використання майна під розміщення складу;
2.2. Зміна профілю використання майна можлива за погодженням з балансоутримувачем майна, при цьому ставка орендної плати не може бути меншою за початкову;
2.3. Поліпшення орендованого майна, проведені за рахунок орендаря, орендарю не відшкодовуються;
2.4. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує менший
термін;
2.5. 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);
2.6. 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. орендованої площі.
4.
Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2015 році,
зазначеним нерухомим майном.

Голова постійної комісії

О.Смотр

