
ПРОТОКОЛ № 39 
 засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації та  

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

 
01 лютого 2019 року                                                    м. Чернівці 

 
Загальний склад постійної комісії – 12 депутатів. 
 
Присутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Білек О.В., Волошенюк М.В., 
Гайничеру М.І., Грижук В.І., Левко В.В., Мотуляк В.Д., Палій В.М., Семенюк 
І.В., Ткачук В.В. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Гливко А.Г., Фрей П.П. 
 
 
Запрошені: 
Герман М.І. – заступник начальника 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; 
Чернушка С.І. – начальник юридичного відділу виконавчого апарату обласної 
ради; 
Лесюк Ю.М. – заступник директора Департаменту охорони здоров'я 
Чернівецької обласної державної адміністрації; 
Чобан Ю.І. – заступник директора Департаменту фінансів Чернівецької 
обласної державної адміністрації.  
 
 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

1. Про розгляд проекту рішення "Про передачу з балансу обласного 
комунального підприємства "Центр комунального майна" на баланс 
виконавчого комітету Чернівецької міської ради багаторічних насаджень".  

Інформує: Герман М. І., Чернушка С.І. 

 
2. Про розгляд проекту рішення "Про внесення змін до рішення Х 

сесії обласної ради VІ скликання від 31.05.2012 № 76-10/12 "Про реорганізацію 
обласних комунальних підприємств книжкової торгівлі". 

Інформує: Герман М. І. 



 
3. Про розгляд проекту рішення "Про затвердження додаткової угоди 

щодо розірвання договору підряду №1 від 07.03.2018 за адресою: пров. 
Текстильників, 1 в м. Чернівцях". 

Інформує: Герман М. І., Чернушка С.І. 

 
4. Про розгляд проекту рішення "Про внесення змін до Регіональної 

програми із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2018-2020 роки 
затвердженої рішенням 17-ї сесії обласної ради VII скликання від 14.11.2017 
№197-17/17". 

Інформує: Герман М.І., Чернушка С.І. 

 
5. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проекту рішення "Про внесення змін до обласного бюджету на 
2019 рік". 

Інформує: Чобан Ю.І. 

 
6. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проекту рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення 
ОКМУ "Чернівецький обласний наркологічний диспансер " в обласне 
комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний 
наркологічний диспансер". 

Інформує: Лесюк Ю.М. 

 
7. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проекту рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення 
ОКУ "Чернівецький обласний ендокринологічний диспансер" в обласне 
комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний 
ендокринологічний диспансер". 

Інформує: Лесюк Ю.М. 

 
8. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проекту рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення 
КМУ "Чернівецька обласна психіатрична лікарня" в обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Чернівецька обласна психіатрична лікарня". 

Інформує: Лесюк Ю.М. 

 



9. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проекту рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення 
КМУ "Чернівецький обласний онкологічний диспансер" в обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Буковинський клінічний онкологічний центр". 

Інформує: Лесюк Ю.М. 

 
10. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проекту рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення 
КМУ "Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер" в обласне 
комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний шкірно-
венерологічний диспансер". 

Інформує: Лесюк Ю.М. 

 
11. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проекту рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення 
КМУ "Чернівецький обласний клінічний кардіологічний центр" в обласне 
комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний клінічний 
кардіологічний центр". 

Інформує: Лесюк Ю.М. 

 
12. Про розгляд звернення приватної виробничо-комерційної фірми 

"Зірка" від 09.08.2018 №090818/1 щодо надання дозволу на укладання договору 
земельного сервітуту орієнтовною площею 0,10 га за адресою вул. І.Підкови, 11 
в м. Чернівцях для встановлення риштувань складування будівельних 
матеріалів та розміщення будівельної техніки. 

Інформує: Герман М. І. 

 
13. Про розгляд звернення Товариства з обмеженою відповідальністю 

"ДРЕСС-МАРКЕТ" від 12.12.2018 №6 щодо надання дозволу на укладання 
постійного платного договору сервітуту на користування земельною ділянкою 
площею 0,017 га, за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях для 
встановлення тимчасових споруд. 

Інформує: Герман М. І., Чернушка С.І. 

 
14. Про розгляд звернення Товариства з обмеженою відповідальністю 

"ПАРУСІА" від 07.12.2018 №18/260 щодо надання дозволу на укладання 
постійного платного договору сервітуту на користування земельною ділянкою 
площею 0,02 га, за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях для встановлення 
тимчасових споруд. 



Інформує: Герман М. І., Чернушка С.І. 

 
15. Про розгляд звернення Товариства з обмеженою відповідальністю 

"ДЕВЕЛОП ЗАХІД 2018" від 06.12.2018 №11 щодо надання дозволу на 
укладання постійного платного договору сервітуту на користування земельною 
ділянкою площею 0,029 га, за адресою: вул. Небесної Сотні, 6 в м. Чернівцях 
для встановлення тимчасових споруд. 

Інформує: Герман М. І., Чернушка С.І. 

 
16. Про розгляд звернення Чернівецького обласного лабораторного 

центру щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул.. Центральна, 
96 в смт. Глибока, Чернівецької області. 

Інформує: Бубнов К.І. 

 
17. Про розгляд звернення КМУ "Чернівецький обласний 

наркологічний диспансер" щодо передачі в оренду нерухомого майна за 
адресою: вул. Миколаївська, 30-А в м. Чернівцях для розміщення навчально-
методичного кабінету. 

Інформує: Бубнов К.І. 

 
18. Про розгляд звернення КМУ "Чернівецький обласний клінічний 

кардіологічний центр" щодо передачі в оренду нерухомого майна площею 408,5 
кв. м. за адресою: вул. Героїв Майдану, 230 в м. Чернівцях. 

Інформує: Бубнов К.І. 

 
19. Про розгляд звернення КМУ "Чернівецький обласний клінічний 

кардіологічний центр" щодо передачі в оренду нерухомого майна площею 143,1 
кв. м. за адресою: вул. Героїв Майдану, 230 в м. Чернівцях. 

Інформує: Бубнов К.І. 

 
20. Про розгляд звернення КМУ "Чернівецький обласний клінічний 

кардіологічний центр" щодо передачі в оренду нерухомого майна площею 14,3  
кв. м. за адресою: вул. Героїв Майдану, 230 в м. Чернівцях. 

Інформує: Бубнов К.І. 

 
21. Про розгляд звернення Чернівецького обласного клінічного 

онкологічного диспансеру щодо передачі в оренду нерухомого майна в будівлі 
літ Х за адресою: вул. Героїв Майдану, 242 в м. Чернівцях. 

Інформує: Бубнов К.І. 



 
22. Про розгляд звернення Чернівецького обласного клінічного 

онкологічного диспансеру щодо передачі в оренду нерухомого майна в будівлі 
літ А за адресою: вул. Героїв Майдану, 242 в м. Чернівцях. 

Інформує: Бубнов К.І. 

 
23. Про розгляд звернення комунального закладу "Дитячо-юнацька 

спортивна школа" Вижницької міської ради щодо передачі в оренду на 
пільгових умовах нерухомого майна за адресою: вул. Р.Шухевича, 8 в м. 
Вижниця. 

Інформує: Бубнов К.І. 

 
24. Про розгляд звернення орендаря Власюка С.Д. щодо надання 

дозволу на передачу в суборенду частини орендованого майна за адресою: вул. 
Фастівська, 2 в м. Чернівцях. 

Інформує: Бубнов К.І. 

 
25. Про розгляд звернення Буковинського державного медичного 

університету та ОКУ "Чернівецька обласна клінічна лікарня" щодо передачі в 
позичку нерухомого майна за адресою: вул. Головна 137, в м. Чернівцях. 

Інформує: Бубнов К.І. 

 
26. Про розгляд звернення ППО ВПС "Захист справедливості" 

працівників Чернівецької обласної філармонії ім. Д.Гнатюка від 19.11.2018 
№17 щодо передбачення коштів в обласному бюджеті на 2019 рік. 

Інформує: Герман М.І. 
 
У зв’язку з відсутністю на засіданні постійної комісії секретаря комісії 

Гливко А.Г. головою комісії Годнюк Л.О. було запропоновано обрати 
секретарем комісії даного засідання Волошенюк М.В. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 
І. Слухали: 

Про розгляд проекту рішення "Про передачу з балансу обласного 
комунального підприємства "Центр комунального майна" на баланс 
виконавчого комітету Чернівецької міської ради багаторічних насаджень". 
Виступили: Герман М. І., Чернушка С.І. 

Вирішили:  



Рекомендувати проект рішення "Про передачу з балансу обласного 
комунального підприємства "Центр комунального майна" на баланс 
виконавчого комітету Чернівецької міської ради багаторічних насаджень" для 
розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: 8 – "за", 0 – "проти", 2 – "утримались". 
Рішення прийнято. 

 
ІI. Слухали: 

Про розгляд проекту рішення "Про внесення змін до рішення Х сесії 
обласної ради VІ скликання від 31.05.2012 № 76-10/12 "Про реорганізацію 
обласних комунальних підприємств книжкової торгівлі". 
Виступили: Герман М. І. 

Вирішили:  

Рекомендувати проект рішення "Про внесення змін до рішення Х сесії 
обласної ради VІ скликання від 31.05.2012 № 76-10/12 "Про реорганізацію 
обласних комунальних підприємств книжкової торгівлі" для розгляду на сесії 
обласної ради. 

Результат голосування: 8 – "за", 0 – "проти", 2 – "утримались". 
Рішення прийнято. 

 

ІII. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення "Про затвердження додаткової угоди щодо 

розірвання договору підряду №1 від 07.03.2018 за адресою: пров. 
Текстильників, 1 в м. Чернівцях". 
Виступили: Герман М. І., Чернушка С.І. 

Вирішили:  

Рекомендувати проект рішення "Про затвердження додаткової угоди щодо 
розірвання договору підряду №1 від 07.03.2018 за адресою: пров. 
Текстильників, 1 в м. Чернівцях" для розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: 9 – "за", 0 – "проти", 1 – "утримались". 
Рішення прийнято. 

 

ІV. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення "Про внесення змін до Регіональної 

програми із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2018-2020 роки 
затвердженої рішенням 17-ї сесії обласної ради VII скликання від 14.11.2017 
№197-17/17". 



Виступили: Герман М.І., Чернушка С.І. 

Вирішили:  

Рекомендувати проект рішення "Про внесення змін до Регіональної 
програми із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2018-2020 роки 
затвердженої рішенням 17-ї сесії обласної ради VII скликання від 14.11.2017 
№197-17/17" для розгляду на сесії обласної ради. 

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

 

V. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проекту рішення "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік". 
Виступили: Чобан Ю.І. 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про внесення змін до обласного бюджету на 
2019 рік" для розгляду на сесії обласної ради. 

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

 

VІ. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проекту рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення ОКМУ 
"Чернівецький обласний наркологічний диспансер " в обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Чернівецький обласний наркологічний 
диспансер". 
Виступили: Лесюк Ю.М. 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення 
ОКМУ "Чернівецький обласний наркологічний диспансер " в обласне 
комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний 
наркологічний диспансер" для розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: 8 – "за", 2 – "не голосували". 
Рішення прийнято. 

 



VIІ. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проекту рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення ОКУ "Чернівецький 
обласний ендокринологічний диспансер" в обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Чернівецький обласний ендокринологічний диспансер". 
Виступили: Лесюк Ю.М. 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення ОКУ 
"Чернівецький обласний ендокринологічний диспансер" в обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Чернівецький обласний ендокринологічний 
диспансер" для розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: 8 – "за", 2 – "не голосували". 
Рішення прийнято. 

 

VIII. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проекту рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення КМУ "Чернівецька 
обласна психіатрична лікарня" в обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Чернівецька обласна психіатрична лікарня". 
Виступили: Лесюк Ю.М. 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення КМУ 
"Чернівецька обласна психіатрична лікарня" в обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Чернівецька обласна психіатрична лікарня" для 
розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: 8 – "за", 2 – "не голосували". 
Рішення прийнято. 

 

IX. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проекту рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення КМУ 
"Чернівецький обласний онкологічний диспансер" в обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Буковинський клінічний онкологічний центр". 
Виступили: Лесюк Ю.М. 

Вирішили:  



Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення КМУ 
"Чернівецький обласний онкологічний диспансер" в обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Буковинський клінічний онкологічний центр" для 
розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: 8 – "за", 2 – "не голосували". 
Рішення прийнято. 

 

X. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проекту рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення КМУ 
"Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер" в обласне 
комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний шкірно-
венерологічний диспансер". 
Виступили: Лесюк Ю.М. 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення КМУ 
"Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер" в обласне 
комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний шкірно-
венерологічний диспансер" для розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: 8 – "за", 2 – "не голосували". 
Рішення прийнято. 

 

XІ. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проекту рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення КМУ 
"Чернівецький обласний клінічний кардіологічний центр" в обласне 
комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний клінічний 
кардіологічний центр". 
Виступили: Лесюк Ю.М. 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення КМУ 
"Чернівецький обласний клінічний кардіологічний центр" в обласне 
комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний клінічний 
кардіологічний центр" для розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: 8 – "за", 2 – "не голосували". 
Рішення прийнято. 



 

XIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення приватної виробничо-комерційної фірми "Зірка" від 

09.08.2018 №090818/1 щодо надання дозволу на укладання договору 
земельного сервітуту орієнтовною площею 0,10 га за адресою вул. І.Підкови, 11 
в м. Чернівцях для встановлення риштувань складування будівельних 
матеріалів та розміщення будівельної техніки. 
Виступили: Герман М. І. 

Вирішили:  

1. Погодити надання дозволу головному лікарю комунальної медичної 
установи "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора" 
Матейчук С.З. на укладання з приватною виробничо-комерційною фірмою 
"Зірка" строкового платного договору сервітуту на користування земельною 
ділянкою орієнтованою площею 0,10 га, кадастровий номер 
7310136900:55:005:0021, за адресою: м. Чернівці, вул. І. Підкови, 11 для 
встановлення риштувань, складування будівельних матеріалів та розміщення 
будівельної техніки, терміном на 1 рік з можливим подальшим продовженням. 

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

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

 

XIIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення Товариства з обмеженою відповідальністю 

"ДРЕСС-МАРКЕТ" від 12.12.2018 №6 щодо надання дозволу на укладання 
постійного платного договору сервітуту на користування земельною ділянкою 
площею 0,017 га, за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях для 
встановлення тимчасових споруд. 
Виступили: Герман М. І., Чернушка С.І. 

Вирішили:  

1. Погодити надання дозволу керівництву ОКУ "Чернівецька обласна 
клінічна лікарня" на укладання з Товариством з обмеженою відповідальністю 
"ДРЕСС-МАРКЕТ" постійного платного договору сервітуту на користування 
земельною ділянкою площею 0,017 га, за адресою: вул. Головна, 137 в м. 
Чернівцях для встановлення тимчасових споруд. 

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

Результат голосування: 9 – "за", 1 – "утримався". 
Рішення прийнято. 



 

XІV. Слухали: 
Про розгляд звернення Товариства з обмеженою відповідальністю 

"ПАРУСІА" від 07.12.2018 №18/260 щодо надання дозволу на укладання 
постійного платного договору сервітуту на користування земельною ділянкою 
площею 0,02 га, за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях для встановлення 
тимчасових споруд. 
Виступили: Герман М. І., Чернушка С.І. 

Вирішили:  

1. Погодити надання дозволу керівництву ОКУ "Чернівецька обласна 
клінічна лікарня" на укладання з Товариством з обмеженою відповідальністю 
"ПАРУСІА" постійного платного договору сервітуту на користування земельною 
ділянкою площею 0,02 га, за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях для 
встановлення тимчасових споруд. 

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

Результат голосування: 7 – "за", 2 – "утримались", 1 – "не голосував". 
Рішення прийнято. 

 

XV. Слухали: 
Про розгляд звернення Товариства з обмеженою відповідальністю 

"ДЕВЕЛОП ЗАХІД 2018" від 06.12.2018 №11 щодо надання дозволу на 
укладання постійного платного договору сервітуту на користування земельною 
ділянкою площею 0,029 га, за адресою: вул. Небесної Сотні, 6 в м. Чернівцях 
для встановлення тимчасових споруд. 
Виступили: Герман М. І., Чернушка С.І. 

Вирішили:  

1. Погодити надання дозволу керівництву Чернівецької обласної 
дитячо-юнацької спортивної школи на укладання з Товариством з обмеженою 
відповідальністю "ДЕВЕЛОП ЗАХІД 2018" постійного платного договору 
сервітуту на користування земельною ділянкою площею 0,029 га, за адресою: 
вул. Небесної Сотні, 6 в м. Чернівцях для встановлення тимчасових споруд. 

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

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

 
 



XVІ. Слухали: 
Про розгляд звернення Чернівецького обласного лабораторного центру 

щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул.. Центральна, 96 в 
смт. Глибока, Чернівецької області. 
Виступили: Бубнов К.І. 

Вирішили:  

1. Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (приміщення 
першого поверху 1-5, 1-15) будівлі літ А загальною площею 36,6 кв.м. за адресою:  
вул. Центральна, 96 в смт Глибока Чернівецької області. 

2. Процедуру передачі в оренду зазначеного майна провести відповідно 
до Закону України ʺПро оренду державного та комунального майнаʺ. 

3. Визначити фіксовані умови оренди: 
3.1. Використання майна за пропозицією орендаря; 
3.2. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує інший 

термін; 
3.3. Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі 10 

відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у разі 
оренди на 3 і більше років); 

3.4. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за 
рахунок орендаря. 

4. В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, переможець 
конкурсу визначається за найвищою ставкою орендної плати за 1 кв.м. 

5. Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2019 
році, зазначеним нерухомим майном. 

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

 

XVIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення КМУ "Чернівецький обласний наркологічний 

диспансер" щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. 
Миколаївська, 30-А в м. Чернівцях для розміщення навчально-методичного 
кабінету. 
Виступили: Бубнов К.І. 

Вирішили:  

1. Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (частину 
приміщення першого поверху) будівлі літ А площею 19,3 кв.м. за адресою:  
вул. Миколаївська, 30-А в м. Чернівцях. 

2. Процедуру передачі в оренду зазначеного майна провести відповідно 
до Закону України ʺПро оренду державного та комунального майнаʺ. 

3. Визначити фіксовані умови оренди: 
3.1. Використання майна для розміщення навчально-методичного 

кабінету; 



3.2. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує інший 
термін; 

3.3. Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі 10 
відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у разі 
оренди на 3 і більше років); 

3.4. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за 
рахунок орендаря. 

4. В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, переможець 
конкурсу визначається за найвищою ставкою орендної плати за 1 кв.м. 

5. Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2019 
році, зазначеним нерухомим майном. 

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

 

XVIIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення КМУ "Чернівецький обласний клінічний 

кардіологічний центр" щодо передачі в оренду нерухомого майна площею 408,5 
кв. м. за адресою: вул. Героїв Майдану, 230 в м. Чернівцях. 
Виступили: Бубнов К.І. 

Вирішили:  

1. Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (частину 
приміщення підвалу) будівлі літ А площею 408,5 кв.м. за адресою: вул. Героїв 
Майдану, 230 в м. Чернівцях. 

2. Процедуру передачі в оренду зазначеного майна провести відповідно 
до Закону України ʺПро оренду державного та комунального майнаʺ. 

3. Визначити фіксовані умови оренди: 
3.1. Використання майна для розміщення бальнеологічного центру; 
3.2. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує інший 

термін; 
3.3. Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі 10 

відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у разі 
оренди на 3 і більше років); 

3.4. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за 
рахунок орендаря. 

4. В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, переможець 
конкурсу визначається за найвищою ставкою орендної плати за 1 кв.м. 

5. Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2019 
році, зазначеним нерухомим майном. 

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

 
 
 



XІX. Слухали: 
Про розгляд звернення КМУ "Чернівецький обласний клінічний 

кардіологічний центр" щодо передачі в оренду нерухомого майна площею 143,1 
кв. м. за адресою: вул. Героїв Майдану, 230 в м. Чернівцях. 
Виступили: Бубнов К.І. 

Вирішили:  

1. Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (частину 
приміщення) будівлі літ В площею 143,1 кв.м. за адресою:вул. Героїв Майдану, 
230 в м. Чернівцях. 

2. Процедуру передачі в оренду зазначеного майна провести відповідно 
до Закону України ʺПро оренду державного та комунального майнаʺ. 

3. Визначити фіксовані умови оренди: 
3.1. Використання майна для розміщення їдальні; 
3.2. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує інший 

термін; 
3.3. Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі 10 

відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у разі 
оренди на 3 і більше років); 

3.4. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за 
рахунок орендаря. 

4. В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, переможець 
конкурсу визначається за найвищою ставкою орендної плати за 1 кв.м. 

5. Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2019 
році, зазначеним нерухомим майном. 

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

 

XX. Слухали: 
Про розгляд звернення КМУ "Чернівецький обласний клінічний 

кардіологічний центр" щодо передачі в оренду нерухомого майна площею 14,3  
кв. м. за адресою: вул. Героїв Майдану, 230 в м. Чернівцях. 
Виступили: Бубнов К.І. 

Вирішили:  

1. Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (приміщення 
прохідної) будівлі літ Е площею 14,3 кв.м. за адресою: вул. Героїв Майдану, 230 в 
м. Чернівцях. 

2. Процедуру передачі в оренду зазначеного майна провести відповідно 
до Закону України ʺПро оренду державного та комунального майнаʺ. 

3. Визначити фіксовані умови оренди: 
3.1. Використання майна для розміщення буфету; 
3.2. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує 

менший термін; 



3.3. Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі 10 
відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у разі 
оренди на 3 і більше років); 

3.4. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за 
рахунок орендаря. 

4. В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, переможець 
конкурсу визначається за найвищою ставкою орендної плати за 1 кв.м. 

5. Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2019 
році, зазначеним нерухомим майном. 

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

 

XXІ. Слухали: 
Про розгляд звернення Чернівецького обласного клінічного онкологічного 

диспансеру щодо передачі в оренду нерухомого майна в будівлі літ Х за 
адресою: вул. Героїв Майдану, 242 в м. Чернівцях. 
Виступили: Бубнов К.І. 

Вирішили:  

1. Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (приміщення 
патологоанатомічного корпусу) будівлі літ Х площею 25,5 кв.м. за адресою:            
вул. Героїв Майдану, 242 в м. Чернівцях. 

2. Процедуру передачі в оренду зазначеного майна провести відповідно 
до Закону України ʺПро оренду державного та комунального майнаʺ. 

3. Визначити фіксовані умови оренди: 
3.1. Використання майна для забору матеріалів від пацієнтів; 
3.2. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує інший 

термін; 
3.3. Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі 10 

відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у разі 
оренди на 3 і більше років); 

3.4. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за 
рахунок орендаря. 

4. В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, переможець 
конкурсу визначається за найвищою ставкою орендної плати за 1 кв.м. 

5. Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2019 
році, зазначеним нерухомим майном. 

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

 
 
 
 



XXIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення Чернівецького обласного клінічного онкологічного 

диспансеру щодо передачі в оренду нерухомого майна в будівлі літ А за 
адресою: вул. Героїв Майдану, 242 в м. Чернівцях. 
Виступили: Бубнов К.І. 

Вирішили:  

1. Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (приміщення 
лікувального корпусу) будівлі літ А площею 14,5 кв.м. за адресою: вул. Героїв 
Майдану, 242 в м. Чернівцях. 

2. Процедуру передачі в оренду зазначеного майна провести відповідно 
до Закону України ʺПро оренду державного та комунального майнаʺ. 

3. Визначити фіксовані умови оренди: 
3.1. Використання майна для розміщення буфету; 
3.2. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує інший 

термін; 
3.3. Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі 10 

відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у разі 
оренди на 3 і більше років); 

3.4. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за 
рахунок орендаря. 

4. В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, переможець 
конкурсу визначається за найвищою ставкою орендної плати за 1 кв.м. 

5. Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2019 
році, зазначеним нерухомим майном. 

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

 
 

XXIIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення комунального закладу "Дитячо-юнацька спортивна 

школа" Вижницької міської ради щодо передачі в оренду на пільгових умовах 
нерухомого майна за адресою: вул. Р.Шухевича, 8 в м. Вижниця. 
Виступили: Бубнов К.І. 

Вирішили:  

1. Вважати за доцільне передати в оренду на пільгових умовах 
комунальному закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа" Вижницької міської 
ради нерухоме майно (приміщення спортивного залу) площею 97,3 кв.м. за 
адресою: вул. Р.Шухевича, 8 в м. Вижниця Чернівецької області для проведення 
занять з боксу на строк 2 роки 11 місяців з можливим подальшим 
продовженням, встановивши річну оренду плату у розмірі 1 грн з 
відшкодуванням вартості спожитих комунальних послуг. 



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

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

 

XXІV. Слухали: 
Про розгляд звернення орендаря Власюка С.Д. щодо надання дозволу на 

передачу в суборенду частини орендованого майна за адресою: вул. Фастівська, 
2 в м. Чернівцях. 
Виступили: Бубнов К.І. 

Вирішили:  

1. Надати дозвіл орендарю Власюку С.Д. на передачу в суборенду        
10 кв.м. орендованого майна згідно договору №5/09 від 01.05.2009 за адресою: 
вул. Фастівська, 2 в м. Чернівцях. 

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

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

 

XXV. Слухали: 
Про розгляд звернення Буковинського державного медичного університету 

та ОКУ "Чернівецька обласна клінічна лікарня" щодо передачі в позичку 
нерухомого майна за адресою: вул. Головна 137, в м. Чернівцях. 
Виступили: Бубнов К.І. 

Вирішили:  

1. Вважати за доцільне передати в оренду на пільгових умовах 
Буковинському державному медичному університету нерухоме майно (частину 
приміщення корпусу літ Е площею 128,4 кв.м., корпусу літ А площею 20,5 кв.м.) 
загальною площею 148,9 кв.м. за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях для 
розміщення навчальних аудиторій на строк 2 роки 11 місяців, встановивши 
річну оренду плату у розмірі 1 грн з відшкодуванням вартості спожитих 
комунальних послуг. 

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

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

 
 



XXVІ. Слухали: 
Про розгляд звернення ППО ВПС "Захист справедливості" працівників 

Чернівецької обласної філармонії ім. Д.Гнатюка від 19.11.2018 №17 щодо 
передбачення коштів в обласному бюджеті на 2019 рік. 
Виступили: Герман М.І. 

Вирішили:  

Враховуючи листи управління культури Чернівецької обласної державної 
адміністрації №01/14-08 від 04.01.2019 та №01/14-04 від 03.01.2019 з 
позитивним вирішенням зазначеного питання, вважати за доцільне звернення 
ППО ВПС "Захист справедливості" працівників Чернівецької обласної 
філармонії ім. Д.Гнатюка від 19.11.2018 №17 щодо передбачення коштів в 
обласному бюджеті на 2019 рік, взяти до відома. 

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

 
 
Голова постійної комісії                                                                           Л.Годнюк 
 
 
 
 
 
Секретар постійної комісії                                                              М.Волошенюк 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
 
01 лютого 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд проекту рішення "Про 
передачу з балансу обласного 
комунального підприємства "Центр 
комунального майна" на баланс 
виконавчого комітету Чернівецької 
міської ради багаторічних 
насаджень" 

 

 
Розглянувши та обговоривши проект рішення "Про передачу з балансу 

обласного комунального підприємства "Центр комунального майна" на 
баланс виконавчого комітету Чернівецької міської ради багаторічних 
насаджень", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати проект рішення "Про передачу з балансу обласного 
комунального підприємства "Центр комунального майна" на баланс 
виконавчого комітету Чернівецької міської ради багаторічних насаджень" 
для розгляду на сесії обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії                                                                      Л. Годнюк 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
 
01 лютого 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд проекту рішення "Про 
внесення змін до рішення Х сесії 
обласної ради VІ скликання від 
31.05.2012 № 76-10/12 "Про 
реорганізацію обласних комунальних 
підприємств книжкової торгівлі" 

 

 
Розглянувши та обговоривши проект рішення "Про внесення змін до 

рішення Х сесії обласної ради VІ скликання від 31.05.2012 № 76-10/12 "Про 
реорганізацію обласних комунальних підприємств книжкової торгівлі", 
комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати проект рішення "Про внесення змін до рішення Х сесії 
обласної ради VІ скликання від 31.05.2012 № 76-10/12 "Про реорганізацію 
обласних комунальних підприємств книжкової торгівлі" для розгляду на сесії 
обласної ради. 

 
 
Голова постійної комісії                                                                      Л. Годнюк 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
 
01 лютого 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд проекту рішення "Про 
затвердження додаткової угоди щодо 
розірвання договору підряду №1 від 
07.03.2018 за адресою: пров. 
Текстильників, 1 в м. Чернівцях" 

 

 
Розглянувши та обговоривши проект рішення "Про затвердження 

додаткової угоди щодо розірвання договору підряду №1 від 07.03.2018 за 
адресою: пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати проект рішення "Про затвердження додаткової угоди 
щодо розірвання договору підряду №1 від 07.03.2018 за адресою: пров. 
Текстильників, 1 в м. Чернівцях" для розгляду на сесії обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії                                                                      Л. Годнюк 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
 
01 лютого 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд проекту рішення "Про 
внесення змін до Регіональної 
програми із забезпечення 
повноважень щодо управління 
майном спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, 
міст області на 2018-2020 роки 
затвердженої рішенням 17-ї сесії 
обласної ради VII скликання від 
14.11.2017 №197-17/17" 

 

 
Розглянувши та обговоривши проект рішення "Про внесення змін до 

Регіональної програми із забезпечення повноважень щодо управління 
майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 
2018-2020 роки затвердженої рішенням 17-ї сесії обласної ради VII 
скликання від 14.11.2017 №197-17/17", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати проект рішення "Про внесення змін до Регіональної 
програми із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2018-2020 роки 
затвердженої рішенням 17-ї сесії обласної ради VII скликання від 14.11.2017 
№197-17/17" для розгляду на сесії обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії                                                                      Л. Годнюк 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
 
01 лютого 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією проекту 
рішення "Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2019 рік" 

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проект рішення "Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2019 рік", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про внесення змін до обласного бюджету на 
2019 рік" для розгляду на сесії обласної ради. 
 
 

Голова постійної комісії                                                                       Л.Годнюк 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
 
01 лютого 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією проекту 
рішення "Про реорганізацію шляхом 
перетворення ОКМУ "Чернівецький 
обласний наркологічний диспансер " в 
обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Чернівецький обласний 
наркологічний диспансер" 

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом 
перетворення ОКМУ "Чернівецький обласний наркологічний диспансер " в 
обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний 
наркологічний диспансер", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення 
ОКМУ "Чернівецький обласний наркологічний диспансер " в обласне 
комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний 
наркологічний диспансер" для розгляду на сесії обласної ради. 
 
 

Голова постійної комісії                                                                       Л.Годнюк 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
 
01 лютого 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією проекту 
рішення "Про реорганізацію шляхом 
перетворення ОКУ "Чернівецький обласний 
ендокринологічний диспансер" в обласне 
комунальне некомерційне підприємство 
"Чернівецький обласний ендокринологічний 
диспансер" 

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом 
перетворення ОКУ "Чернівецький обласний ендокринологічний диспансер" в 
обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний 
ендокринологічний диспансер", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення 
ОКУ "Чернівецький обласний ендокринологічний диспансер" в обласне 
комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний 
ендокринологічний диспансер" для розгляду на сесії обласної ради. 
 
 

Голова постійної комісії                                                                       Л.Годнюк 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
 
01 лютого 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією проекту 
рішення "Про реорганізацію шляхом 
перетворення КМУ "Чернівецька обласна 
психіатрична лікарня" в обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Чернівецька 
обласна психіатрична лікарня" 

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом 
перетворення КМУ "Чернівецька обласна психіатрична лікарня" в обласне 
комунальне некомерційне підприємство "Чернівецька обласна психіатрична 
лікарня", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення 
КМУ "Чернівецька обласна психіатрична лікарня" в обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Чернівецька обласна психіатрична лікарня" для 
розгляду на сесії обласної ради. 
 
 

Голова постійної комісії                                                                       Л.Годнюк 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
 
01 лютого 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією проекту 
рішення "Про реорганізацію шляхом 
перетворення КМУ "Чернівецький обласний 
онкологічний диспансер" в обласне 
комунальне некомерційне підприємство 
"Буковинський клінічний онкологічний 
центр" 

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом 
перетворення КМУ "Чернівецький обласний онкологічний диспансер" в 
обласне комунальне некомерційне підприємство "Буковинський клінічний 
онкологічний центр", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення 
КМУ "Чернівецький обласний онкологічний диспансер" в обласне 
комунальне некомерційне підприємство "Буковинський клінічний 
онкологічний центр" для розгляду на сесії обласної ради. 
 
 

Голова постійної комісії                                                                       Л.Годнюк 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
 
01 лютого 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією проекту 
рішення "Про реорганізацію шляхом 
перетворення КМУ "Чернівецький обласний 
шкірно-венерологічний диспансер" в обласне 
комунальне некомерційне підприємство 
"Чернівецький обласний шкірно-
венерологічний диспансер" 

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом 
перетворення КМУ "Чернівецький обласний шкірно-венерологічний 
диспансер" в обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький 
обласний шкірно-венерологічний диспансер", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення 
КМУ "Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер" в обласне 
комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний шкірно-
венерологічний диспансер" для розгляду на сесії обласної ради. 
 
 

Голова постійної комісії                                                                       Л.Годнюк 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
 
01 лютого 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією проекту 
рішення "Про реорганізацію шляхом 
перетворення КМУ "Чернівецький обласний 
клінічний кардіологічний центр" в обласне 
комунальне некомерційне підприємство 
"Чернівецький обласний клінічний 
кардіологічний центр" 

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом 
перетворення КМУ "Чернівецький обласний клінічний кардіологічний центр" 
в обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний 
клінічний кардіологічний центр", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення 
КМУ "Чернівецький обласний клінічний кардіологічний центр" в обласне 
комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний клінічний 
кардіологічний центр" для розгляду на сесії обласної ради. 
 
 

Голова постійної комісії                                                                       Л.Годнюк 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
 
01 лютого 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 

Про розгляд звернення приватної 
виробничо-комерційної фірми "Зірка" 
від 09.08.2018 №090818/1 щодо надання 
дозволу на укладання договору 
земельного сервітуту орієнтованою 
площею 0,10 га за адресою: вул. 
І.Підкови, 11 в м. Чернівцях для 
встановлення риштувань, складування 
будівельних матеріалів та розміщення 
будівельної техніки 

 

 
Розглянувши та обговоривши звернення приватної виробничо-

комерційної фірми "Зірка" від 09.08.2018 №090818/1 щодо надання дозволу 
на укладання договору земельного сервітуту орієнтованою площею 0,10 га за 
адресою: вул. І.Підкови, 11 в м. Чернівцях для встановлення риштувань, 
складування будівельних матеріалів та розміщення будівельної техніки, 
комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити надання дозволу головному лікарю комунальної 
медичної установи "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій 
"Садгора" Матейчук С.З. на укладання з приватною виробничо-комерційною 
фірмою "Зірка" строкового платного договору сервітуту на користування 
земельною ділянкою орієнтованою площею 0,10 га, кадастровий номер 
7310136900:55:005:0021, за адресою: м. Чернівці, вул. І. Підкови, 11 для 
встановлення риштувань, складування будівельних матеріалів та розміщення 
будівельної техніки, терміном на 1 рік з можливим подальшим 
продовженням. 

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

Голова постійної комісії                                                                      Л. Годнюк 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
 
01 лютого 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 

Про розгляд звернення Товариства з 
обмеженою відповідальністю "ДРЕСС-
МАРКЕТ" від 12.12.2018 №6 щодо 
надання дозволу на укладання 
постійного платного договору сервітуту 
на користування земельною ділянкою 
площею 0,017 га, за адресою: вул. 
Головна, 137 в м. Чернівцях для 
встановлення тимчасових споруд 

 

 
Розглянувши та обговоривши звернення Товариства з обмеженою 

відповідальністю "ДРЕСС-МАРКЕТ" від 12.12.2018 №6 щодо надання 
дозволу на укладання постійного платного договору сервітуту на 
користування земельною ділянкою площею 0,017 га, за адресою: вул. 
Головна, 137 в м. Чернівцях для встановлення тимчасових споруд, комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити надання дозволу керівництву ОКУ "Чернівецька 
обласна клінічна лікарня" на укладання з Товариством з обмеженою 
відповідальністю "ДРЕСС-МАРКЕТ" постійного платного договору 
сервітуту на користування земельною ділянкою площею 0,017 га, за адресою: 
вул. Головна, 137 в м. Чернівцях для встановлення тимчасових споруд. 

2. Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії 
обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії                                                                      Л. Годнюк 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
 
01 лютого 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 

Про розгляд звернення Товариства з 
обмеженою відповідальністю 
"ПАРУСІА" від 07.12.2018 №18/260 
щодо надання дозволу на укладання 
постійного платного договору сервітуту 
на користування земельною ділянкою 
площею 0,02 га, за адресою: вул. 
Головна, 137 в м. Чернівцях для 
встановлення тимчасових споруд 

 

 
Розглянувши та обговоривши звернення Товариства з обмеженою 

відповідальністю "ПАРУСІА" від 07.12.2018 №18/260 щодо надання дозволу 
на укладання постійного платного договору сервітуту на користування 
земельною ділянкою площею 0,02 га, за адресою: вул. Головна, 137 в м. 
Чернівцях для встановлення тимчасових споруд, комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити надання дозволу керівництву ОКУ "Чернівецька 
обласна клінічна лікарня" на укладання з Товариством з обмеженою 
відповідальністю "ПАРУСІА" постійного платного договору сервітуту на 
користування земельною ділянкою площею 0,02 га, за адресою: вул. Головна, 
137 в м. Чернівцях для встановлення тимчасових споруд. 

2. Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії 
обласної ради. 
 
Голова постійної комісії                                                                      Л. Годнюк 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
 
01 лютого 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 

Про розгляд звернення Товариства з 
обмеженою відповідальністю 
"ДЕВЕЛОП ЗАХІД 2018" від 06.12.2018 
№11 щодо надання дозволу на 
укладання постійного платного 
договору сервітуту на користування 
земельною ділянкою площею 0,029 га, 
за адресою: вул. Небесної Сотні, 6 в м. 
Чернівцях для встановлення 
тимчасових споруд 

 

 
Розглянувши та обговоривши Про розгляд звернення Товариства з 

обмеженою відповідальністю "ДЕВЕЛОП ЗАХІД 2018" від 06.12.2018 №11 
щодо надання дозволу на укладання постійного платного договору сервітуту 
на користування земельною ділянкою площею 0,029 га, за адресою: вул. 
Небесної Сотні, 6 в м. Чернівцях для встановлення тимчасових споруд, 
комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити надання дозволу керівництву Чернівецької обласної 
дитячо-юнацької спортивної школи на укладання з Товариством з 
обмеженою відповідальністю "ДЕВЕЛОП ЗАХІД 2018" постійного платного 
договору сервітуту на користування земельною ділянкою площею 0,029 га, за 
адресою: вул. Небесної Сотні, 6 в м. Чернівцях для встановлення тимчасових 
споруд. 

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

 
Голова постійної комісії                                                                      Л. Годнюк 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
01 лютого 2019 р.               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення Чернівецького 
обласного лабораторного центру щодо 
передачі в оренду нерухомого майна 
за адресою: вул. Центральна, 96 в   
смт Глибока Чернівецької області 

Розглянувши звернення Чернівецького обласного лабораторного центру 
щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. Центральна, 96 в      
смт Глибока Чернівецької області, 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 

першого поверху 1-5, 1-15) будівлі літ А загальною площею 36,6 кв.м. за адресою:  
вул. Центральна, 96 в смт Глибока Чернівецької області. 

2. Процедуру передачі в оренду зазначеного майна провести відповідно до 
Закону України ʺПро оренду державного та комунального майнаʺ. 

3. Визначити фіксовані умови оренди: 
3.1. Використання майна за пропозицією орендаря; 
3.2. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує інший 

термін; 
3.3. Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі 10 

відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у разі 
оренди на 3 і більше років); 

3.4. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за 
рахунок орендаря. 

4. В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, переможець 
конкурсу визначається за найвищою ставкою орендної плати за 1 кв.м. 

5. Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2019 році, 
зазначеним нерухомим майном. 
 
 
Голова постійної комісії                Л.Годнюк
    



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
01 лютого 2019 р.               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення КМУ 
ʺЧернівецький обласний нарколо-
гічний диспансерʺ щодо передачі в 
оренду нерухомого майна за 
адресою: вул. Миколаївська, 30-А в 
м. Чернівцях для розміщення 
навчально-методичного кабінету 

Розглянувши звернення КМУ ʺЧернівецький обласний наркологічний 
диспансерʺ щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. 
Миколаївська, 30-А 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 першого поверху) будівлі літ А площею 19,3 кв.м. за адресою:  
вул. Миколаївська, 30-А в м. Чернівцях. 

2. Процедуру передачі в оренду зазначеного майна провести відповідно до 
Закону України ʺПро оренду державного та комунального майнаʺ. 

3. Визначити фіксовані умови оренди: 
3.1. Використання майна для розміщення навчально-методичного кабінету; 
3.2. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує інший 

термін; 
3.3. Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі 10 

відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у разі 
оренди на 3 і більше років); 

3.4. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за 
рахунок орендаря. 

4. В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, переможець 
конкурсу визначається за найвищою ставкою орендної плати за 1 кв.м. 

5. Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2019 році, 
зазначеним нерухомим майном. 
 
 
Голова постійної комісії                Л.Годнюк
    



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
01 лютого 2019 р.               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення КМУ 
ʺЧернівецький обласний клінічний 
кардіологічний центрʺ щодо передачі в 
оренду нерухомого майна площею 408,5 
кв.м. за адресою: вул. Героїв Майдану, 
230 в м. Чернівцях 

Розглянувши звернення КМУ ʺЧернівецький обласний клінічний кардіо-
логічний центрʺ щодо передачі в оренду нерухомого майна 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: 
1. Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (частину 

приміщення підвалу) будівлі літ А площею 408,5 кв.м. за адресою: вул. Героїв 
Майдану, 230 в м. Чернівцях. 

2. Процедуру передачі в оренду зазначеного майна провести відповідно до 
Закону України ʺПро оренду державного та комунального майнаʺ. 

3. Визначити фіксовані умови оренди: 
3.1. Використання майна для розміщення бальнеологічного центру; 
3.2. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує інший 

термін; 
3.3. Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі 10 

відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у разі 
оренди на 3 і більше років); 

3.4. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за 
рахунок орендаря. 

4. В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, переможець 
конкурсу визначається за найвищою ставкою орендної плати за 1 кв.м. 

5. Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2019 році, 
зазначеним нерухомим майном. 
 
 
Голова постійної комісії                Л.Годнюк
    



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
01 лютого 2019 р.               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення КМУ 
ʺЧернівецький обласний клінічний 
кардіологічний центрʺ щодо передачі 
в оренду нерухомого майна площею 
143,1 кв.м. за адресою: вул. Героїв 
Майдану, 230 в м. Чернівцях 

Розглянувши звернення КМУ ʺЧернівецький обласний клінічний кардіо-
логічний центрʺ щодо передачі в оренду нерухомого майна 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: 
1. Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (частину 

приміщення) будівлі літ В площею 143,1 кв.м. за адресою:вул. Героїв Майдану, 230 в 
м. Чернівцях. 

2. Процедуру передачі в оренду зазначеного майна провести відповідно до 
Закону України ʺПро оренду державного та комунального майнаʺ. 

3. Визначити фіксовані умови оренди: 
3.1. Використання майна для розміщення їдальні; 
3.2. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує інший 

термін; 
3.3. Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі 10 

відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у разі 
оренди на 3 і більше років); 

3.4. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за 
рахунок орендаря. 

4. В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, переможець 
конкурсу визначається за найвищою ставкою орендної плати за 1 кв.м. 

5. Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2019 році, 
зазначеним нерухомим майном. 
 
 
Голова постійної комісії                Л.Годнюк
    



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
01 лютого 2019 р.               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення КМУ 
ʺЧернівецький обласний клінічний 
кардіологічний центрʺ щодо передачі 
в оренду нерухомого майна площею 
14,3 кв.м. за адресою: вул. Героїв 
Майдану, 230 в м. Чернівцях 

Розглянувши звернення КМУ ʺЧернівецький обласний клінічний кардіо-
логічний центрʺ щодо передачі в оренду нерухомого майна 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: 
1. Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (приміщення 

прохідної) будівлі літ Е площею 14,3 кв.м. за адресою: вул. Героїв Майдану, 230 в м. 
Чернівцях. 

2. Процедуру передачі в оренду зазначеного майна провести відповідно до 
Закону України ʺПро оренду державного та комунального майнаʺ. 

3. Визначити фіксовані умови оренди: 
3.1. Використання майна для розміщення буфету; 
3.2. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує менший 

термін; 
3.3. Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі 10 

відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у разі 
оренди на 3 і більше років); 

3.4. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за 
рахунок орендаря. 

4. В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, переможець 
конкурсу визначається за найвищою ставкою орендної плати за 1 кв.м. 

5. Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2019 році, 
зазначеним нерухомим майном. 
 
 
Голова постійної комісії                Л.Годнюк
    



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
01 лютого 2019 р.               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення Чернівецького 
обласного клінічного онкологічного 
диспансеру щодо передачі в оренду 
нерухомого майна в будівлі літ Х за адресою: 
вул. Героїв Майдану, 242 в м. Чернівцях 

Розглянувши звернення комунальної установи ʺЧернівецький обласний 
клінічний онкологічний диспансерʺ щодо передачі в оренду нерухомого майна за 
адресою: вул. Героїв Майдану, 242 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 

патологоанатомічного корпусу) будівлі літ Х площею 25,5 кв.м. за адресою:            
вул. Героїв Майдану, 242 в м. Чернівцях. 

2. Процедуру передачі в оренду зазначеного майна провести відповідно до 
Закону України ʺПро оренду державного та комунального майнаʺ. 

3. Визначити фіксовані умови оренди: 
3.1. Використання майна для забору матеріалів від пацієнтів; 
3.2. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує інший 

термін; 
3.3. Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі 10 

відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у разі 
оренди на 3 і більше років); 

3.4. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за 
рахунок орендаря. 

4. В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, переможець 
конкурсу визначається за найвищою ставкою орендної плати за 1 кв.м. 

5. Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2019 році, 
зазначеним нерухомим майном. 
 
 
Голова постійної комісії                Л.Годнюк
    



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
01 лютого 2019 р.               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення Чернівецького 
обласного клінічного онкологічного 
диспансеру щодо передачі в оренду 
нерухомого майна в будівлі літ А за адресою: 
вул. Героїв Майдану, 242 в м. Чернівцях 

Розглянувши звернення комунальної установи ʺЧернівецький обласний 
клінічний онкологічний диспансерʺ щодо передачі в оренду нерухомого майна за 
адресою: вул. Героїв Майдану, 242 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 

лікувального корпусу) будівлі літ А площею 14,5 кв.м. за адресою: вул. Героїв 
Майдану, 242 в м. Чернівцях. 

2. Процедуру передачі в оренду зазначеного майна провести відповідно до 
Закону України ʺПро оренду державного та комунального майнаʺ. 

3. Визначити фіксовані умови оренди: 
3.1. Використання майна для розміщення буфету; 
3.2. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує інший 

термін; 
3.3. Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі 10 

відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у разі 
оренди на 3 і більше років); 

3.4. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за 
рахунок орендаря. 

4. В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, переможець 
конкурсу визначається за найвищою ставкою орендної плати за 1 кв.м. 

5. Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2019 році, 
зазначеним нерухомим майном. 
 
 
Голова постійної комісії                Л.Годнюк
    



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
 
01 лютого 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення комунального закладу 
"Дитячо-юнацька спортивна школа" 
Вижницької міської ради щодо передачі в 
оренду на пільгових умовах нерухомого майна 
за адресою: вул. Р.Шухевича, 8 в м. Вижниця 

 

 
Розглянувши звернення комунального закладу "Дитячо-юнацька 

спортивна школа" Вижницької міської ради щодо передачі в оренду на 
пільгових умовах нерухомого майна (спортивного залу) за адресою: вул. 
Р.Шухевича, 8 в м. Вижниця Чернівецької області, враховуючи погодження 
балансоутримувача нерухомого майна: Вижницької спеціалізованої школи-
інтернату І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та 
курсів художньо-естетичного циклу імені Назарія Яремчука, комісія  

 

ВИРІШИЛА: 
1. Вважати за доцільне передати в оренду на пільгових умовах 

комунальному закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа" Вижницької 
міської ради нерухоме майно (приміщення спортивного залу) площею 97,3 
кв.м. за адресою: вул. Р.Шухевича, 8 в м. Вижниця Чернівецької області для 
проведення занять з боксу на строк 2 роки 11 місяців з можливим подальшим 
продовженням, встановивши річну оренду плату у розмірі 1 грн з 
відшкодуванням вартості спожитих комунальних послуг. 

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

 

Голова постійної комісії                                                                      Л.Годнюк 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
01 лютого 2019 р.               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення орендаря 
Власюка С.Д. щодо надання дозволу на 
передачу в суборенду частини 
орендованого майна за адресою: вул. 
Фастівська, 2 в м. Чернівцях 

 
Розглянувши звернення орендаря Власюка С.Д. щодо надання дозволу на 

передачу в суборенду частини орендованого майна згідно договору №5/09 від 
01.05.2009 за адресою: вул. Фастівська, 2 в м. Чернівцях, враховуючи погодження 
балансоутримувача – ОКУ ʺЛікарня швидкої медичної допомогиʺ, керуючись 
пунктом 10 Положення про порядок та умови оренди нерухомого майна спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
 

1. Надати дозвіл орендарю Власюку С.Д. на передачу в суборенду        
10 кв.м. орендованого майна згідно договору №5/09 від 01.05.2009 за адресою: 
вул. Фастівська, 2 в м. Чернівцях. 

2. Внести зміни в зазначений договір оренди в частині перерахунку 
орендної плати.  
 
 
 
Голова постійної комісії                Л.Годнюк
    



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
01 лютого 2019 р.               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення Буковинського 
державного медичного університету та 
ОКУ ʺЧернівецька обласна клінічна 
лікарняʺ щодо передачі в позичку 
нерухомого майна за адресою: вул. 
Головна, 137 в м. Чернівцях 

 
Розглянувши звернення Буковинського державного медичного університету 

та ОКУ ʺЧернівецька обласна клінічна лікарняʺ щодо передачі в позичку 
нерухомого майна за адресою: вул. Головна, 137 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 на пільгових умовах 
Буковинському державному медичному університету нерухоме майно (частину 
приміщення корпусу літ Е площею 128,4 кв.м., корпусу літ А площею 20,5 кв.м.) 
загальною площею 148,9 кв.м. за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях для 
розміщення навчальних аудиторій на строк 2 роки 11 місяців, встановивши річну 
оренду плату у розмірі 1 грн з відшкодуванням вартості спожитих комунальних 
послуг. 

2. Внести проект рішення із зазначеного питання на розгляд сесії 
обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії                Л.Годнюк
    



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
 
01 лютого 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення ППО ВПС 
"Захист справедливості" працівників 
Чернівецької обласної філармонії ім. 
Д.Гнатюка від 19.11.2018 №17 щодо 
передбачення коштів в обласному 
бюджеті на 2019 рік 

 

 
Розглянувши та обговоривши Про розгляд звернення ППО ВПС "Захист 

справедливості" працівників Чернівецької обласної філармонії ім. Д.Гнатюка 
від 19.11.2018 №17 щодо передбачення коштів в обласному бюджеті на 2019 
рік, комісія  

ВИРІШИЛА: 

Враховуючи листи управління культури Чернівецької обласної 
державної адміністрації №01/14-08 від 04.01.2019 та №01/14-04 від 
03.01.2019 з позитивним вирішенням зазначеного питання, вважати за 
доцільне звернення ППО ВПС "Захист справедливості" працівників 
Чернівецької обласної філармонії ім. Д.Гнатюка від 19.11.2018 №17 щодо 
передбачення коштів в обласному бюджеті на 2019 рік, взяти до відома. 
 
 
Голова постійної комісії                                                                      Л. Годнюк 
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	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ВИСНОВОК

	13 Висновок Сервітут Дрес Маркет                0,017 га                                             Головна 137
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ВИСНОВОК

	14 Висновок Сервітут ПАРУСІА                       0,02 га                                               Головна, 137
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ВИСНОВОК

	15 Висновок Сервітут ДЕВЕЛОП ЗАХІД 2008     0,029 га                                         Небесної Сотні, 6
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ВИСНОВОК

	16 висновок Лаб Центр Глибока                                             36,6 кв.м.                 Центральна, 96
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ВИСНОВОК
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	ВИСНОВОК

	21 висновок онкологічний оренда           25,5 літ Х                          Героїв Майдану, 242
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ВИСНОВОК

	22 висновок онкологічний оренда          14,5 літ А                           Героїв Майдану, 242
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ВИСНОВОК

	23 Висновок Вижниця бокс пільга             97,3 кв.м.                         Р.Шухевича, 8
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ВИСНОВОК

	24 висновок суборенда Власюк                  10 кв.м.                            Фастівська, 2
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ВИСНОВОК

	25 Висновок БДМУ ОКЛ позичка                                                          Головна 137
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ВИСНОВОК
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	ВИСНОВОК


