
ПРОТОКОЛ № 40 
 засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації та  

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

 
19 квітня 2019 року                                                    м. Чернівці 

343 кабінет, 11:00 
 
Загальний склад постійної комісії – 12 депутатів. 
 
Присутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Волошенюк М.В., Грижук 
В.І., Левко В.В., Мотуляк В.Д., Палій В.М., Семенюк І.В., Ткачук В.В. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Білек О.В., Гайничеру М.І., Гливко А.Г., 
Фрей П.П. 
 
 
Запрошені: 
Герман М.І. – начальник управління з питань забезпечення повноважень щодо 
управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради; 
Бубнов К.І. – головний спеціаліст відділу орендних відносин та організації 
розрахунків управління з питань забезпечення повноважень щодо управління 
об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради; 
Луканюк О.В. – головний спеціаліст відділу обліку, використання та 
приватизації майна управління з питань забезпечення повноважень щодо 
управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради; 
Чернушка С.І. – начальник юридичного відділу виконавчого апарату обласної 
ради; 
Кіндрат В.Р. – заступник директора Департаменту фінансів Чернівецької 
обласної державної адміністрації; 
Чепіль М.І, – головний лікар комунальної медичної установи "Обласна дитяча 
клінічна лікарня". 
 

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". 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

1. Про розгляд заяви головного лікаря комунальної медичної установи 
"Обласна дитяча клінічна лікарня" Чепіля М.І. щодо продовження трудових 
відносин на новий термін. 

Інформує: Герман М.І. 

 



2. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проекту рішення "Про виконання обласного бюджету за 2018 
рік". 

Інформує: Кіндрат В.Р. 

 
3. Про повторний 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. 
 
4. Про розгляд звернення Чернівецької міської ради VII скликання до 

Чернівецької обласної ради щодо реставрації кам’яної огорожі ОКУ 
"Чернівецька обласна клінічна лікарня" за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 
137. 

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

 
5. Про списання окремого майна спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст області. 
Інформує: Герман М.І. 

 
6. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проекту рішення "Про надання згоди на прийняття у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст області державного майна, а 
саме захисних споруд цивільного захисту, які перебувають в управлінні РВ 
ФДМУ в Чернівецькій області". 

Інформує: Герман М.І. 

 
7. Про розгляд депутатського звернення депутата Чернівецької 

обласної ради VII скликання Гешка І.Т. від 29.11.2018 щодо надання згоди на 
будівництво храму Святого великомученика Пантелеймона на території КМУ 
"Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер". 

Інформує: Герман М.І. 

 
8. Про розгляд звернення релігійної громади (парафії) Святого 

Великомученика Іоанна Сучавського м. Чернівці Чернівецької Єпархії УПЦ КП 
від 07.03.2019 №6 щодо надання дозволу на розробку технічної документації на 
відведення в постійне користування земельної ділянки орієнтованою площею 
0,07 га за адресою: вул. Фастівська, 2 в м. Чернівцях для будівництва та 
обслуговування будівель громадських та релігійних організацій код КВЦПЗ - 
03.04. 



Інформує: Герман М.І. 

 
9. Про розгляд звернення Прокуратури Чернівецької області від 

04.03.2019 №16-69 вих-19 щодо розгляду постанови спільної наради з питань 
додержання законодавства і прав в’язнів у сфері охорони здоров'я від 
26.02.2019. 

Інформує: Герман М.І. 

 
10. Про розгляд звернення Вижницької міської ради від 03.04.2019 

№02-14/517 щодо надання дозволу на будівництво спортивного комплексу з 
басейном на земельній ділянці, яка знаходиться за адресою вул. Р.Шухевича, 8 
в м. Вижниця. 

Інформує:  Герман М.І. 

 
11. Про розгляд звернення ОКУ "Чернівецька обласна клінічна 

лікарня" щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. Головна, 
137 в м. Чернівцях. 

Інформує: Бубнов К.І. 

 
12. Про розгляд звернення ОКУ "Чернівецький обласний центр 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" щодо передачі в оренду 
на пільгових умовах нерухомого майна за адресою: вул. Українська, 36 в м. 
Чернівцях. 

Інформує: Бубнов К.І. 

 
13. Про розгляд звернення ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомоги" 

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

Інформує: Бубнов К.І. 

 
14. Про розгляд звернення обласної комунальної установи "Дитячий 

санаторій "Щербинці" щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: 
вул. Лісова, 2 в с. Щербинці, Новоселицького району. 

Інформує: Бубнов К.І. 

 
15. Про розгляд звернення Чернівецького геріатричного пансіонату 

щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. І.Підкови, 13, в м. 
Чернівцях. 

Інформує: Бубнов К.І. 



 
16. Про розгляд звернення ОКП "Центр комунального майна" щодо 

передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. Руська, 205-А, в м. 
Чернівцях. 

Інформує: Бубнов К.І. 

 
17. Про розгляд звернення ОКП "Буковина-Фарм" щодо передачі в 

оренду на пільгових умовах нерухомого майна за адресою: пров. 
Текстильників, 1 в м. Чернівцях. 

Інформує: Бубнов К.І. 

 
18. Про розгляд звернення Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації щодо внесення змін до договорів позички нерухомого 
майна за адресою: вул. Грушевського, 1 в м. Чернівцях. 

Інформує: Бубнов К.І. 

 
19. Про внесення змін до висновку постійної комісії від 04.10.2012 

"Про затвердження переліку нерухомого майна, яке може бути передане в 
оренду з погодинним графіком роботи та визначення ставок орендної плати" (із 
змінами та доповненнями). 

Інформує: Бубнов К.І. 

 
20. Про погодження переліку нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області, що може бути передано в 
оренду в 2019 році. 

Інформує: Бубнов К.І. 

 
21. Про розгляд звернення Чернівецького обласного об'єднання 

"Майдан" від 04.04.2019 №5/19 та ГО "Чернівецька асоціація ветеранів освіти: 
управлінців і методистів" від 04.04.2019 №2/19  щодо ситуації, яка виникла в 
комунальній обласній спеціалізованій школі-інтернаті ІІ-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням окремих предметів "Багатопрофільний ліцей для 
обдарованих дітей". 

Інформує: Герман М.І. 

 
22. Про створення тимчасової комісії з перевірки закладів освіти, які є 

спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області в особі 
Чернівецької обласної ради. 

Інформує: Годнюк Л.О. 



 
І. Слухали: 

Про розгляд заяви головного лікаря комунальної медичної установи 
"Обласна дитяча клінічна лікарня" Чепіля М.І. щодо продовження трудових 
відносин на новий термін. 
Виступили: Чепіль М.І., Годнюк Л.О., Чернушка С.І., Ткачук В.В., Палій В.М. 

Вирішили:  

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради подовжити трудові 
відносини з головним лікарем комунальної медичної установи "Обласна дитяча 
клінічна лікарня" Чепілем Миколою Івановичем шляхом укладання нового 
контракту на строк 5 років. 

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

 
ІI. Слухали: 

Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 
проекту рішення "Про виконання обласного бюджету за 2018 рік". 
Виступили: Кіндрат В.Р. 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про виконання обласного бюджету за 2018 
рік" для розгляду на сесії обласної ради. 

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

 

ІII. Слухали: 
Про повторний 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 голові обласної ради зняти з офіційного сайту обласної 
ради 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". 

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



 

ІV. Слухали: 
Про розгляд звернення Чернівецької міської ради VII скликання до 

Чернівецької обласної ради щодо реставрації кам’яної огорожі ОКУ 
"Чернівецька обласна клінічна лікарня" за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 
137. 
Виступили: Герман М.І. 

Вирішили:  

1. Вважати за доцільне та погодити реставрацію кам’яної огорожі 
ОКУ "Чернівецька обласна клінічна лікарня" за адресою: м. Чернівці, вул. 
Головна, 137. 

2. ОКУ "Чернівецька обласна клінічна лікарня" розробити проектно-
кошторисну документацію на зазначені роботи. 

3. Рекомендувати Департаменту фінансів Чернівецької обласної 
державної адміністрації передбачити кошти в обласному бюджеті на цілі 
зазначені в пункті 1 та 2 даного висновку. 

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

 

V. Слухали: 
Про списання окремого майна спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст області. 
Виступили: Герман М.І. 

Вирішили:  

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

1.1. Комунального закладу "Чернівецький обласний центр туризму, 
краєзнавства та екскурсій учнівської молоді": 

1.1.1. Транспортний засіб ЗАЗ 11020616, 1998 року випуску, 
реєстраційний номер 01032 МР, інвентарний номер 10510010, номер двигуна 
W0375600, номер кузова Y6D110206W035482, балансовою вартістю 10038,00 
грн., із нарахованим повним зносом; 

1.1.2. Транспортний засіб ГАЗ 32213, 1998 року випуску, реєстраційний 
номер 01033 МР, інвентарний номер 10510011, номер двигуна 0064028, номер 
кузова ХТН270500W008837, балансовою вартістю 38822,00 грн., із 
нарахованим повним зносом. 

1.2 Чернівецького обласного комунального підприємства 
"Бальнеологічний санаторій "Брусниця", котельня "Віток-ВК-21", 1995 року 



введена в експлуатацію, інвентарний номер 10301329, балансовою вартістю 
22716,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

1.3. Комунальної медичної установи "Обласний спеціалізований 
будинок дитини": 

1.3.1. Барабан сушильний, 1987 року випуску, інвентарний номер 
101490165, балансовою вартістю 2905,00 грн., із нарахованим зносом 2820,00 
грн.; 

1.3.2. Пральна машинка МП, 2001 року випуску, інвентарний номер 
101490204, балансовою вартістю 10395,00 грн., із нарахованим зносом 10092,00 
грн.; 

1.3.3. Комп'ютер "Ceries", 2006 року випуску, інвентарний номер 
101490209, балансовою вартістю 2884,00 грн., із нарахованим зносом 2800,00 
грн.; 

1.3.4. Комп'ютер в комплекті "LG", 2009 року випуску, інвентарний 
номер 101480219, балансовою вартістю 5900,00 грн., із нарахованим зносом 
4918,50 грн.; 

1.3.5. Центрофуга Ц-25, 1990 року випуску, інвентарний номер 
101410002, балансовою вартістю 19323,00 грн., із нарахованим зносом 18760,00 
грн.; 

1.3.6. Плита електрична ПЕД-6, 2005 року випуску, інвентарний номер 
101490177, балансовою вартістю 6824,00 грн., із нарахованим зносом 6625,00 
грн. 

1.4. Магальського дитячого будинку-інтернату: 
1.4.1. Автомобіль RENAULT EXPRESS, 1993 року випуску, 

реєстраційний номер СЕ 3061 АТ, номер шасі VF1F404M510402003, 
інвентарний номер 10540043, балансовою вартістю 10957,44 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.4.2. Пральна машина МСТ-25Э, 2005 року випуску, інвентарний номер 
10490226, балансовою вартістю 3662,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.4.3. Башта БР-25 (водонапірна вежа №8), 1994 року випуску, 
інвентарний номер 10490313, балансовою вартістю 3662,00 грн., із нарахованим 
повним зносом. 

1.5 Комунальної медичної установи "Обласна дитяча клінічна лікарня": 
1.5.1. Апарат ШВЛ для новонароджених, 2008 року випуску, інвентарний 

номер 10481287, балансовою вартістю 203500,00 грн., із нарахованим повним 

зносом; 

 



1.5.2 Апарат ШВЛ для новонароджених, 2008 року випуску, інвентарний 

номер 10481286, балансовою вартістю 203500,00 грн., із нарахованим повним 

зносом; 

1.5.3. Апарат ШВЛ для новонароджених, 2008 року випуску, інвентарний 

номер 10481285, балансовою вартістю 203500,00 грн., із нарахованим повним 

зносом; 

1.5.4. Реанімаційний стіл з обігрівом для новонароджених, 2006 року 

випуску, інвентарний номер 10481118, балансовою вартістю 92840,00 грн., із 

нарахованим повним зносом; 

1.5.5. Реанімаційний стіл для новонароджених, 2008 року випуску, 

інвентарний номер 10481284, балансовою вартістю 90200,00 грн., із 

нарахованим повним зносом; 

1.5.6. Апарат штучної вентиляції легень для новонароджених, 2005 року 

випуску, інвентарний номер 10481086, балансовою вартістю 87340,00 грн., із 

нарахованим повним зносом; 

1.5.7. Інкубатор для новонароджених Infant Incubator V-2100G, 2007 року 

випуску, інвентарний номер 10481153, балансовою вартістю 64658,00 грн.,із 

нарахованим повним зносом; 

1.5.8. Апарат ШЦЛ «Малятко», 2004 року випуску, інвентарний номер 

10481049, балансовою вартістю 49875,10 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.5.9. Білірубінометр  BiLiChek, 2008 року випуску, інвентарний номер 

10481288, балансовою вартістю 33759,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.5.10. Інкубатор клінічний ІСВ-147 для новонароджених, 2005 року 

випуску, інвентарний номер 10481085, балансовою вартістю 31570,00 грн., із  

нарахованим повним зносом; 

1.5.11. Фототерапевтична система BiliBlanket Plus Hign Output System, 

2004 року випуску, інвентарний номер 10481077, балансовою вартістю 

28600,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.5.12. Фототерапевтична система BiliBlanket Plus Hign Output System, 

2004 року випуску, інвентарний номер 10481078, балансовою вартістю 

28600,00 грн., із нарахованим повним зносом; 



1.5.13. Стіл неонатальний з підігрівом для проведення реанімаційних 

процедур в комплекті з обігрівачем, 2008 року випуску, інвентарний номер 

10481237, балансовою вартістю 28600,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.5.14. Стіл неонатальний з підігрівом для проведення реанімаційних 

процедур в комплекті з обігрівачем, 2008 року випуску, інвентарний номер 

10481238, балансовою вартістю 28600,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.5.15. Система безперебійного аварійного живлення, 2006 року випуску, 

інвентарний номер 10481091, балансовою вартістю 27445,00 грн., із 

нарахованим повним зносом; 

1.5.16. Реанімаційно-хірургічний монітор ЮМ-300Т, 2007 року випуску, 

інвентарний номер 10481193, балансовою вартістю 24860,00 грн., із 

нарахованим повним зносом; 

1.5.17. Компресор медичний AD -3500 XJ, 2007 року випуску, інвентарний 

номер 10481164, балансовою вартістю 19635,00 грн., із нарахованим зносом; 

1.5.18. Мед.иньектор д/лимфографии «Прибор МИЛТ-2», 1988 року 

випуску, інвентарний номер 01380767, балансовою вартістю 13047,10 грн., із 

нарахованим повним зносом; 

1.5.19. Аспіратор електричний MINIVAC 8-S, 2008 року випуску, 

інвентарний номер 10481253, балансовою вартістю 11000,00 грн., із 

нарахованим повним зносом; 

1.5.20. Лампа для фототерапії новонароджених, 2006 року випуску, 

інвентарний номер 10481096, балансовою вартістю 10450,00 грн., із 

нарахованим повним зносом; 

1.5.21. Лампа для фототерапії новонароджених, 2000 року випуску, 

інвентарний номер 01381003, балансовою вартістю 9900,00 грн., із нарахованим 

повним зносом; 

1.5.22. Лампа для фототерапії новонароджених, 2000 року випуску, 

інвентарний номер 01381004, балансовою вартістю 9900,00 грн., із нарахованим 

повним зносом; 

1.5.23. Трансутанний монітор ТСМ-222, 1987 року випуску, інвентарний 

номер 1380721, балансовою вартістю 9024,40 грн., із нарахованим повним 

зносом; 



1.5.24. Пульсоксиметр, 2004 року випуску, інвентарний номер 10481074, 

балансовою вартістю 5280,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.5.25. Пульсоксиметр, 2004 року випуску, інвентарний номер 10481073, 

балансовою вартістю 5280,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.5.26. Апарат для вент. легких ИВЛ РО-6, 1990 року випуску, інвентарний 

номер 01380955, балансовою вартістю 5160,10 грн., із нарахованим повним 

зносом. 

1.6. Чернівецького геріатричного пансіонату: 

1.6.1. Овочесховище №1, 1956 року введене в експлуатацію, інвентарний 

номер 10330003/1, балансовою вартістю 12796,00 грн., із нарахованим повним 

зносом; 

1.6.2. Силосна яма "І, ІІ", 2002 року введена в експлуатацію, інвентарний 

номер 10330010, балансовою вартістю 11174,00 грн., із нарахованим зносом 

88,8%; 

1.6.3. Пральна машина з віджимом, 2008 року введена в експлуатацію, 

інвентарний номер 10490071, балансовою вартістю 36380,00 грн., із 

нарахованим повним зносом; 

1.6.4. Машина віджимна 25кг, 2011 року введена в експлуатацію, 

інвентарний номер 10490089, балансовою вартістю 28271,00 грн., із 

нарахованим зносом 83,3%; 

1.6.5. Машина пральна МСТ 257, 2002 року введена в експлуатацію, 

інвентарний номер 10490031, балансовою вартістю 11263,00 грн., із 

нарахованим повним зносом; 

1.6.6. Комп'ютер Prim PS Flex80 (з принтером), інвентарний номер 

10410180, балансовою вартістю 6415,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.6.7. Комп'ютер Prim PS (з принтером), інвентарний номер 10410200, 

балансовою вартістю 6992,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

1.7. Нижньо-Станівецького психоневрологічного будинку інтернату, 

котел "Ністу", 2005 року випуску, інвентарний номер 10410032, балансовою 

вартістю 12128,00 грн. із нарахованим повним зносом. 

1.8. Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи, гараж 

літ. Б, 2009 року введений в експлуатацію, площею 90,1 кв. м., інвентарний 



номер 101310209, первинною вартістю 16500,00 грн. із нарахованим зносом 

36,33%. 

1.9. Комунальної медичної установи "Обласний клінічний 

протитуберкульозний диспансер": 

1.9.1. Відсмоктувач хірургічний РА-1R, 2008 року випуску, інвентарний 

номер 101470507, балансовою вартістю 6600,00 грн., із нарахованим повним 

зносом; 

1.9.2. Стіл операційний з моторним приводом, 1985 року випуску, 

інвентарний номер 101470072, балансовою вартістю 6521,00 грн., із 

нарахованим повним зносом; 

1.9.3. Торакоскоп з комплектуючими, 1976 року випуску, інвентарний 

номер 101470236, балансовою вартістю 10373,00 грн., із нарахованим повним 

зносом. 

1.10. Чернівецького обласного медичного діагностичного центру: 

1.10.1. Гастрофіброскоп OLIMPYS мод GIF-E, 1999 року випуску, 

інвентарний номер 101470846, балансовою вартістю 45020,98 грн., із 

нарахованим повним зносом; 

10.1.2. Источник х. света СІЕ-10, 1990 року випуску, інвентарний номер 

101470261, балансовою вартістю 21679,66 грн., із нарахованим повним зносом; 

10.1.3. Комплект обладнання для проведення ДНК - діагностики ПЛР, 2007 

року випуску, інвентарний номер 101471048, балансовою вартістю 260774,51 

грн., із нарахованим повним зносом; 

10.1.4. Мікроскоп Люмар Р-8, 1994 року випуску, інвентарний номер 

101470746, балансовою вартістю 36576,54 грн., із нарахованим повним зносом; 

10.1.5. Електрокардіограф BIOSET 8000 з тредмілтестом, 1996 року 

випуску, інвентарний номер 101470800, балансовою вартістю 40678,64 грн., із 

нарахованим повним зносом; 

10.1.6. УЗА для дослідження внутрішніх органів "Aloka", 1991 року 

випуску, інвентарний номер 101470441, балансовою вартістю 181593,41 грн., із 

нарахованим повним зносом; 



10.1.7. Ехокардіограф СП Sonos 100/Hewlett-Packard (USA), 1992 року 

випуску, інвентарний номер 101470520, балансовою вартістю 161007,00 грн., із 

нарахованим повним зносом. 

2. Внести на розгляд сесії обласної ради питання про надання дозволу 

на передачу з балансу: 

2.1. Комунальної медичної установи "Обласне бюро судово-медичної 

експертизи" на баланс військової частини А 3220, автомобіль УАЗ 2206, 2000 

року випуску, інвентарний номер 101510011, реєстраційний номер 01919 МР, 

номер кузова ХТТ220600Y0020902, номер шасі Y0019333, балансовою 

вартістю 24500,00 грн. із нарахованим повним зносом. 

3. Надати дозвіл на списання в установленому порядку з балансу: 
3.1. Комунальної медичної установи "Обласна дитяча клінічна лікарня": 
3.1.1. А-т ИВЛ д/новорож., 1995 року випуску, інвентарний номер 

01380947, балансовою вартістю 4879,60 грн., із нарахованим повним зносом; 

3.1.2. Кардіоскоп, 2000 року випуску, інвентарний номер 01380972, 

балансовою вартістю 4400,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

3.1.3. Кардіоскоп, 2000 року випуску, інвентарний номер 01380971, 

балансовою вартістю 4400,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

3.1.4. Апарат ИВЛ РО-6Р-ОЗ, 1992 року випуску, інвентарний номер 

01370823, балансовою вартістю 3940,20 грн., із нарахованим повним зносом; 

3.1.5. Унив. автомат.комплекс, 1988 року випуску, інвентарний номер 

01380788, балансовою вартістю 3734,50 грн., із нарахованим повним зносом; 

3.1.6. Унив. автомат.комплекс, 1988 року випуску, інвентарний номер 

01380787, балансовою вартістю 3734,50 грн., із нарахованим повним зносом; 

3.1.7. Бронхоскоп без фотопр., 1988 року випуску, інвентарний номер 

01380762, балансовою вартістю 2934,80 грн., із нарахованим повним зносом; 

3.1.8. Стерилізатор ТП-40, 2007 року випуску, інвентарний номер 

10481211, балансовою вартістю 2916,20 грн., із нарахованим повним зносом. 

3.2. Нижньо-Станівецького психоневрологічного будинку інтернату: 

3.2.1. Культиватор, 1964 року випуску, інвентарний номер 1016200002, 

балансовою вартістю 3577,00 грн. із нарахованим повним зносом; 

3.2.2. Косарка сегментові, 2006 року випуску, інвентарний номер 

101620015, балансовою вартістю 3352,00 грн. із нарахованим повним зносом; 



3.2.3. Котел "Ністу", 2002 року випуску, інвентарний номер 10410009, 

балансовою вартістю 3095,00 грн. із нарахованим повним зносом. 

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

 

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

 

VІ. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проекту рішення "Про надання згоди на прийняття у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст області державного майна, а саме 
захисних споруд цивільного захисту, які перебувають в управлінні РВ ФДМУ в 
Чернівецькій області". 
Виступили: Герман М.І. 

Вирішили:  

1. Вважати за недоцільне прийняття у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст області державного майна, а саме 
захисних споруд цивільного захисту, які перебувають в управлінні РВ ФДМУ в 
Чернівецькій області. 

2. Не погоджувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про надання згоди на прийняття у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст області державного майна, а 
саме захисних споруд цивільного захисту, які перебувають в управлінні РВ 
ФДМУ в Чернівецькій області" для розгляду на сесії обласної ради. 

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

 

VIІ. Слухали: 
Про розгляд депутатського звернення депутата Чернівецької обласної ради 

VII скликання Гешка І.Т. від 29.11.2018 щодо надання згоди на будівництво 
храму Святого великомученика Пантелеймона на території КМУ "Чернівецький 
обласний клінічний онкологічний диспансер". 
Виступили: Герман М.І. 

Вирішили:  



1. Звернення депутата Чернівецької обласної ради VII скликання 
Гешка І.Т. від 29.11.2018 щодо надання згоди на будівництво храму Святого 
великомученика Пантелеймона на території КМУ "Чернівецький обласний 
клінічний онкологічний диспансер" взяти до відома. 

2. Направити вищезазначене звернення комунальній медичній 
установі "Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер" для 
розгляду та надання пропозицій. 

Результат голосування: 6 – "за", 0 – "проти", 2 – "утримались". 
Рішення не прийнято. 

 

VIII. Слухали: 
Про розгляд звернення релігійної громади (парафії) Святого 

Великомученика Іоанна Сучавського м. Чернівці Чернівецької Єпархії УПЦ КП 
від 07.03.2019 №6 щодо надання дозволу на розробку технічної документації на 
відведення в постійне користування земельної ділянки орієнтованою площею 
0,07 га за адресою: вул. Фастівська, 2 в м. Чернівцях для будівництва та 
обслуговування будівель громадських та релігійних організацій код КВЦПЗ - 
03.04. 
Виступили: Герман М.І., Чернушка С.І., Годнюк Л.О. 

Вирішили:  

1. Звернення релігійної громади (парафії) Святого Великомученика Іоана 
Сучавського Чернівецької Єпархії УПЦКП у наданні дозволу на розробку 
технічної документації на відведення в постійне користування релігійній громаді 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,07 га. за адресою Фастівська, 2 в м. 
Чернівцях, взяти до відома. 

2. Підтримати висновок постійної комісії з питань агропромислового 
розвитку та земельних відносин від 27 березня 2019 року. 

Результат голосування: 6 – "за", 0 – "проти", 2 – "утримались". 
Рішення не прийнято. 

 

IX. Слухали: 
Про розгляд звернення Прокуратури Чернівецької області від 04.03.2019 

№16-69 вих-19 щодо розгляду постанови спільної наради з питань додержання 
законодавства і прав в’язнів у сфері охорони здоров'я від 26.02.2019. 
Виступили: Герман М.І. 

Вирішили:  

Постанову спільної наради керівників правоохоронних органів, органів та 
установ Державної кримінальної-виконавчої служби України, органів місцевого 
самоврядування та виконавчої влади Чернівецької області з питань додержання 



законодавства і прав в’язнів у сфері охорони здоров'я від 26.02.2019, взяти до 
відома. 

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

 

X. Слухали: 
Про розгляд звернення Вижницької міської ради від 03.04.2019 №02-

14/517 щодо надання дозволу на будівництво спортивного комплексу з 
басейном на земельній ділянці, яка знаходиться за адресою вул. Р.Шухевича, 8 
в м. Вижниця. 
Виступили: Герман М.І. 

Вирішили:  

1. Погодити надання дозволу Вижницькій міській раді на будівництво 
спортивного комплексу з басейном на земельній ділянці, за адресою, вул. Р. 
Шухевича, 8, м. Вижниця, яка знаходиться у постійному користуванні 
комунального закладу «Вижницька спеціалізована школа-інтернат I-III ступенів 
з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів художньо-естетичного 
циклу імені Назарія Яремчука» за умови реєстрації права власності на нерухоме 
майно (спортивний комплекс з басейном) за територіальною громадою сіл, 
селищ, міст області в особі Чернівецької обласної ради. 

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

 

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

 

XІ. Слухали: 
Про розгляд звернення ОКУ "Чернівецька обласна клінічна лікарня" щодо 

передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. Головна, 137 в м. 
Чернівцях. 
Виступили: Бубнов К.І. 

Вирішили:  

1. Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (частину 
приміщення) будівлі літ Х площею 107,5 кв.м. за адресою: вул. Головна, 137 в м. 
Чернівцях. 

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

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

термін;  



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

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

4. В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, переможець 
конкурсу визначається за найвищою ставкою 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. 

 

XIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення ОКУ "Чернівецький обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф" щодо передачі в оренду на 
пільгових умовах нерухомого майна за адресою: вул. Українська, 36 в м. 
Чернівцях. 
Виступили: Бубнов К.І. 

Вирішили:  

1. Вважати за доцільне передати в оренду на пільгових умовах ОКУ 
"Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф" нерухоме майно (частину приміщення першого поверху будівлі літ 
Б) площею 38,4 кв.м. за адресою: вул. Українська, 36 в м. Чернівцях для 
розміщення бригади екстреної медичної допомоги 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. 

 

XIIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомоги" щодо 

передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. Фастівська, 2 в м. 
Чернівцях. 
Виступили: Бубнов К.І. 

Вирішили:  

1. Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (частину 
приміщення першого поверху) будівлі літ А площею 3 кв.м. за адресою: вул. 
Фастівська, 2 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 апарату самообслуговування 

об’єднаної системи миттєвої сплати; 
3.2. Термін договору оренди – 2 роки 11 місяців, якщо орендар не 

запропонує менший термін; 
4. В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, переможець 

конкурсу визначається за найвищою ставкою місячної орендної плати. 
5. Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2019 

році, зазначеним нерухомим майном. 
 

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

 

XІV. Слухали: 
Про розгляд звернення обласної комунальної установи "Дитячий санаторій 

"Щербинці" щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. Лісова, 
2 в с. Щербинці, Новоселицького району. 
Виступили: Бубнов К.І. 

Вирішили:  

1. Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно будівлі літ С 
площею 572,10 кв.м. за адресою: вул. Лісова, 2 в с. Щербинці, Новоселицького 
району. 

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. 

 



XV. Слухали: 
Про розгляд звернення Чернівецького геріатричного пансіонату щодо 

передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. І.Підкови, 13, в м. 
Чернівцях. 
Виступили: Бубнов К.І. 

Вирішили:  

1. Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно будівлі літ П 
площею 290,50 кв.м. за адресою: вул. І. Підкови, 13 в м. Чернівцях. 

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

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

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

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

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

4. В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, переможець 
конкурсу визначається за найвищою ставкою 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. 

 

XVІ. Слухали: 
Про розгляд звернення ОКП "Центр комунального майна" щодо передачі в 

оренду нерухомого майна за адресою: вул. Руська, 205-А, в м. Чернівцях. 
Виступили: Бубнов К.І. 

Вирішили:  

1. Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (приміщення 
підвалу першого та другого поверхів) будівлі літ А площею 745,5 кв.м. за адресою:  
вул. Руська, 205-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 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 ОКП "Буковина-Фарм" щодо передачі в оренду на 

пільгових умовах нерухомого майна за адресою: пров. Текстильників, 1 в м. 
Чернівцях. 
Виступили: Бубнов К.І. 

Вирішили:  

1. Вважати за доцільне передати в оренду на пільгових умовах 
обласному комунальному підприємству "Буковина-Фарм" нерухоме майно 
(частину приміщення першого поверху будівлі літ А) площею 78,5 кв.м. за 
адресою: пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях для проведення статутної 
діяльності на строк 2 роки 11 місяців з можливим подальшим продовженням, 
встановивши річну оренду плату у розмірі 1 грн. 

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

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

 

XVIIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення Департаменту освіти і науки обласної державної 

адміністрації щодо внесення змін до договорів позички нерухомого майна за 
адресою: вул. Грушевського, 1 в м. Чернівцях. 
Виступили: Бубнов К.І. 

Вирішили:  

1. Погодити внесення змін до договору позички (безоплатного 
користування) нерухомого майна за адресою: вул. Грушевського, 1 в м. 
Чернівцях між Чернівецькою обласною радою та Департаментом освіти і науки 
обласної державної адміністрації. 

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

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



XІX. Слухали: 
Про внесення змін до висновку постійної комісії від 04.10.2012 "Про 

затвердження переліку нерухомого майна, яке може бути передане в оренду з 
погодинним графіком роботи та визначення ставок орендної плати" (із змінами 
та доповненнями). 
Виступили: Бубнов К.І. 

Вирішили:  

Внести зміни до висновку постійної комісії від 04.10.2012 "Про 
затвердження переліку нерухомого майна, яке може бути передане в оренду з 
погодинним графіком роботи та визначення ставок орендної плати" (із змінами 
та доповненнями), а саме:  

1. Пункт 2.5. висновку викласти в такій редакції: 
"2.5. Обласна дитячо-юнацька спортивна школа: 
Ігровий та гімнастично - борцівський зал: 
- для благодійних та громадських організацій, які не займаються 

комерційною діяльністю – 100 грн; 
- для бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів бюджетів 

усіх рівнів, в тому числі і навчальних закладів для проведення навчальних 
занять – 150 грн; 

-  для інших – 250 грн." 
2. Пункти 1.10. та 2.10. виключити 
 

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

 

XX. Слухали: 
Про погодження переліку нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області, що може бути передано в 
оренду в 2019 році. 
Виступили: Бубнов К.І. 

Вирішили:  

1. Погодити перелік нерухомого майна, що може бути передано в 
оренду в 2019 році (додається). 

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

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

XXІ. Слухали: 
Про розгляд звернення Чернівецького обласного об'єднання "Майдан" від 

04.04.2019 №5/19 та ГО "Чернівецька асоціація ветеранів освіти: управлінців і 
методистів" від 04.04.2019 №2/19  щодо ситуації, яка виникла в комунальній 
обласній спеціалізованій школі-інтернаті ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим 



вивченням окремих предметів "Багатопрофільний ліцей для обдарованих 
дітей". 
Виступили: Герман М.І., Годнюк Л.О. 

Вирішили:  

Створити тимчасову депутатську комісію у складі представників 
депутатів-членів постійних комісій обласної ради з питань приватизації та 
управління об’єктами спільної власності Годнюк Л.О., Волошенюк М.В., з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешко І.Т., 
Костащук І.І., Мітрік С.І. та з виїздом на місце розглянути звернення по суті. 

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

 

XXIІ. Слухали: 
Про створення тимчасової комісії з перевірки закладів освіти, які є 

спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області в особі 
Чернівецької обласної ради 
Виступили: Годнюк Л.О. 

Вирішили:  

Створити тимчасову комісію з перевірки закладів освіти, які є спільною 
власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області в особі Чернівецької 
обласної ради, до складу якої включити: 

- депутатів обласної ради-членів постійної комісії обласної ради з питань 
приватизації та управління об’єктами спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст області, а саме: Годнюк Л.О., Ткачук В.В., Волошенюк М.В. 

- депутатів обласної ради-членів постійної комісії обласної ради з питань 
освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики, а саме: Гешко І.Т., 
Костащук І.І., Мітрік С.І. 

- представників комунального закладу "Інститут післядипломної 
педагогічної освіти Чернівецької області", а саме: Куриш Н.К – завідувач 
науково методичного центру освітнього менеджменту та координації діяльності 
методичних служб, Артименко Г.І. – методист науково методичного центру 
освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб. 

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 
 
19 квітня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд заяви головного лікаря  
комунальної медичної установи 
"Обласна дитяча клінічна лікарня" 
Чепіля М.І. щодо продовження 
трудових відносин на новий термін  

 

 
Розглянувши та обговоривши заяву головного лікаря комунальної 

медичної установи "Обласна дитяча клінічна лікарня" Чепіля Миколи 
Івановича від 18.03.2019 щодо продовження з ним трудових відносин 
шляхом укладання контракту на новий строк та керуючись пунктом 2.4.1 
Положення про порядок призначення і звільнення з посад керівників 
підприємств, установ, закладів, організацій - об'єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області, затвердженим 
рішенням ХV сесії обласної ради VІІ скликання від 13.09.2017р. № 164-15/17, 
комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради подовжити трудові 
відносини з головним лікарем комунальної медичної установи "Обласна 
дитяча клінічна лікарня" Чепілем Миколою Івановичем шляхом укладання 
нового контракту на строк 5 років. 
 
 
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 
 
19 квітня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією проекту 
рішення "Про виконання обласного бюджету 
за 2018 рік" 

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проект рішення "Про виконання обласного 
бюджету за 2018 рік", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про виконання обласного бюджету за 2018 
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 
 
19 квітня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про повторний 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" 

 

 
Враховуючи рішення 29-ї сесії обласної ради VII скликання від 

01.02.2019 №4-29/19 "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 
повторно 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 голові обласної ради зняти з офіційного сайту обласної 
ради 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". 

 
 
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 
 
19 квітня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення Чернівецької 
міської ради VII скликання до 
Чернівецької обласної ради щодо 
реставрації кам’яної огорожі ОКУ 
"Чернівецька обласна клінічна 
лікарня" за адресою: м. Чернівці, 
вул. Головна, 137 

 

 
Розглянувши та обговоривши звернення Чернівецької міської ради VII 

скликання до Чернівецької обласної ради щодо реставрації кам’яної огорожі 
ОКУ "Чернівецька обласна клінічна лікарня" за адресою: м. Чернівці, вул. 
Головна, 137, комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Вважати за доцільне та погодити реставрацію кам’яної огорожі 
ОКУ "Чернівецька обласна клінічна лікарня" за адресою: м. Чернівці, вул. 
Головна, 137. 

2. ОКУ "Чернівецька обласна клінічна лікарня" розробити 
проектно-кошторисну документацію на зазначені роботи. 

3. Рекомендувати Департаменту фінансів Чернівецької обласної 
державної адміністрації передбачити кошти в обласному бюджеті на цілі 
зазначені в пункті 1 та 2 даного висновку. 
 
 
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 
 
19 квітня 2019 р. м. Чернівці 

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

 

 

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

ВИРІШИЛА: 

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

1.1. Комунального закладу "Чернівецький обласний центр туризму, 
краєзнавства та екскурсій учнівської молоді": 

1.1.1. Транспортний засіб ЗАЗ 11020616, 1998 року випуску, 
реєстраційний номер 01032 МР, інвентарний номер 10510010, номер двигуна 
W0375600, номер кузова Y6D110206W035482, балансовою вартістю 10038,00 
грн., із нарахованим повним зносом; 

1.1.2. Транспортний засіб ГАЗ 32213, 1998 року випуску, реєстраційний 
номер 01033 МР, інвентарний номер 10510011, номер двигуна 0064028, 
номер кузова ХТН270500W008837, балансовою вартістю 38822,00 грн., із 
нарахованим повним зносом. 

1.2 Чернівецького обласного комунального підприємства 
"Бальнеологічний санаторій "Брусниця", котельня "Віток-ВК-21", 1995 року 



введена в експлуатацію, інвентарний номер 10301329, балансовою вартістю 
22716,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

1.3. Комунальної медичної установи "Обласний спеціалізований 
будинок дитини": 

1.3.1. Барабан сушильний, 1987 року випуску, інвентарний номер 
101490165, балансовою вартістю 2905,00 грн., із нарахованим зносом 2820,00 
грн.; 

1.3.2. Пральна машинка МП, 2001 року випуску, інвентарний номер 
101490204, балансовою вартістю 10395,00 грн., із нарахованим зносом 
10092,00 грн.; 

1.3.3. Комп'ютер "Ceries", 2006 року випуску, інвентарний номер 
101490209, балансовою вартістю 2884,00 грн., із нарахованим зносом 2800,00 
грн.; 

1.3.4. Комп'ютер в комплекті "LG", 2009 року випуску, інвентарний 
номер 101480219, балансовою вартістю 5900,00 грн., із нарахованим зносом 
4918,50 грн.; 

1.3.5. Центрофуга Ц-25, 1990 року випуску, інвентарний номер 
101410002, балансовою вартістю 19323,00 грн., із нарахованим зносом 
18760,00 грн.; 

1.3.6. Плита електрична ПЕД-6, 2005 року випуску, інвентарний номер 
101490177, балансовою вартістю 6824,00 грн., із нарахованим зносом 6625,00 
грн. 

1.4. Магальського дитячого будинку-інтернату: 
1.4.1. Автомобіль RENAULT EXPRESS, 1993 року випуску, 

реєстраційний номер СЕ 3061 АТ, номер шасі VF1F404M510402003, 
інвентарний номер 10540043, балансовою вартістю 10957,44 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.4.2. Пральна машина МСТ-25Э, 2005 року випуску, інвентарний 
номер 10490226, балансовою вартістю 3662,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.4.3. Башта БР-25 (водонапірна вежа №8), 1994 року випуску, 
інвентарний номер 10490313, балансовою вартістю 3662,00 грн., із 
нарахованим повним зносом. 

1.5 Комунальної медичної установи "Обласна дитяча клінічна 
лікарня": 

1.5.1. Апарат ШВЛ для новонароджених, 2008 року випуску, 

інвентарний номер 10481287, балансовою вартістю 203500,00 грн., із 

нарахованим повним зносом; 



 

1.5.2 Апарат ШВЛ для новонароджених, 2008 року випуску, 

інвентарний номер 10481286, балансовою вартістю 203500,00 грн., із 

нарахованим повним зносом; 

1.5.3. Апарат ШВЛ для новонароджених, 2008 року випуску, 

інвентарний номер 10481285, балансовою вартістю 203500,00 грн., із 

нарахованим повним зносом; 

1.5.4. Реанімаційний стіл з обігрівом для новонароджених, 2006 року 

випуску, інвентарний номер 10481118, балансовою вартістю 92840,00 грн., із 

нарахованим повним зносом; 

1.5.5. Реанімаційний стіл для новонароджених, 2008 року випуску, 

інвентарний номер 10481284, балансовою вартістю 90200,00 грн., із 

нарахованим повним зносом; 

1.5.6. Апарат штучної вентиляції легень для новонароджених, 2005 

року випуску, інвентарний номер 10481086, балансовою вартістю 87340,00 

грн., із нарахованим повним зносом; 

1.5.7. Інкубатор для новонароджених Infant Incubator V-2100G, 2007 

року випуску, інвентарний номер 10481153, балансовою вартістю 64658,00 

грн.,із нарахованим повним зносом; 

1.5.8. Апарат ШЦЛ «Малятко», 2004 року випуску, інвентарний номер 

10481049, балансовою вартістю 49875,10 грн., із нарахованим повним 

зносом; 

1.5.9. Білірубінометр  BiLiChek, 2008 року випуску, інвентарний номер 

10481288, балансовою вартістю 33759,00 грн., із нарахованим повним 

зносом; 

1.5.10. Інкубатор клінічний ІСВ-147 для новонароджених, 2005 року 

випуску, інвентарний номер 10481085, балансовою вартістю 31570,00 грн., із  

нарахованим повним зносом; 

1.5.11. Фототерапевтична система BiliBlanket Plus Hign Output System, 

2004 року випуску, інвентарний номер 10481077, балансовою вартістю 

28600,00 грн., із нарахованим повним зносом; 



1.5.12. Фототерапевтична система BiliBlanket Plus Hign Output System, 

2004 року випуску, інвентарний номер 10481078, балансовою вартістю 

28600,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.5.13. Стіл неонатальний з підігрівом для проведення реанімаційних 

процедур в комплекті з обігрівачем, 2008 року випуску, інвентарний номер 

10481237, балансовою вартістю 28600,00 грн., із нарахованим повним 

зносом; 

1.5.14. Стіл неонатальний з підігрівом для проведення реанімаційних 

процедур в комплекті з обігрівачем, 2008 року випуску, інвентарний номер 

10481238, балансовою вартістю 28600,00 грн., із нарахованим повним 

зносом; 

1.5.15. Система безперебійного аварійного живлення, 2006 року 

випуску, інвентарний номер 10481091, балансовою вартістю 27445,00 грн., із 

нарахованим повним зносом; 

1.5.16. Реанімаційно-хірургічний монітор ЮМ-300Т, 2007 року випуску, 

інвентарний номер 10481193, балансовою вартістю 24860,00 грн., із 

нарахованим повним зносом; 

1.5.17. Компресор медичний AD -3500 XJ, 2007 року випуску, 

інвентарний номер 10481164, балансовою вартістю 19635,00 грн., із 

нарахованим зносом; 

1.5.18. Мед.иньектор д/лимфографии «Прибор МИЛТ-2», 1988 року 

випуску, інвентарний номер 01380767, балансовою вартістю 13047,10 грн., із 

нарахованим повним зносом; 

1.5.19. Аспіратор електричний MINIVAC 8-S, 2008 року випуску, 

інвентарний номер 10481253, балансовою вартістю 11000,00 грн., із 

нарахованим повним зносом; 

1.5.20. Лампа для фототерапії новонароджених, 2006 року випуску, 

інвентарний номер 10481096, балансовою вартістю 10450,00 грн., із 

нарахованим повним зносом; 



1.5.21. Лампа для фототерапії новонароджених, 2000 року випуску, 

інвентарний номер 01381003, балансовою вартістю 9900,00 грн., із 

нарахованим повним зносом; 

1.5.22. Лампа для фототерапії новонароджених, 2000 року випуску, 

інвентарний номер 01381004, балансовою вартістю 9900,00 грн., із 

нарахованим повним зносом; 

1.5.23. Трансутанний монітор ТСМ-222, 1987 року випуску, інвентарний 

номер 1380721, балансовою вартістю 9024,40 грн., із нарахованим повним 

зносом; 

1.5.24. Пульсоксиметр, 2004 року випуску, інвентарний номер 10481074, 

балансовою вартістю 5280,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.5.25. Пульсоксиметр, 2004 року випуску, інвентарний номер 10481073, 

балансовою вартістю 5280,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.5.26. Апарат для вент. легких ИВЛ РО-6, 1990 року випуску, 

інвентарний номер 01380955, балансовою вартістю 5160,10 грн., із 

нарахованим повним зносом. 

1.6. Чернівецького геріатричного пансіонату: 

1.6.1. Овочесховище №1, 1956 року введене в експлуатацію, 

інвентарний номер 10330003/1, балансовою вартістю 12796,00 грн., із 

нарахованим повним зносом; 

1.6.2. Силосна яма "І, ІІ", 2002 року введена в експлуатацію, 

інвентарний номер 10330010, балансовою вартістю 11174,00 грн., із 

нарахованим зносом 88,8%; 

1.6.3. Пральна машина з віджимом, 2008 року введена в експлуатацію, 

інвентарний номер 10490071, балансовою вартістю 36380,00 грн., із 

нарахованим повним зносом; 

1.6.4. Машина віджимна 25кг, 2011 року введена в експлуатацію, 

інвентарний номер 10490089, балансовою вартістю 28271,00 грн., із 

нарахованим зносом 83,3%; 



1.6.5. Машина пральна МСТ 257, 2002 року введена в експлуатацію, 

інвентарний номер 10490031, балансовою вартістю 11263,00 грн., із 

нарахованим повним зносом; 

1.6.6. Комп'ютер Prim PS Flex80 (з принтером), інвентарний номер 

10410180, балансовою вартістю 6415,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.6.7. Комп'ютер Prim PS (з принтером), інвентарний номер 10410200, 

балансовою вартістю 6992,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

1.7. Нижньо-Станівецького психоневрологічного будинку інтернату, 

котел "Ністу", 2005 року випуску, інвентарний номер 10410032, балансовою 

вартістю 12128,00 грн. із нарахованим повним зносом. 

1.8. Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи, гараж 

літ. Б, 2009 року введений в експлуатацію, площею 90,1 кв. м., інвентарний 

номер 101310209, первинною вартістю 16500,00 грн. із нарахованим зносом 

36,33%. 

1.9. Комунальної медичної установи "Обласний клінічний 

протитуберкульозний диспансер": 
1.9.1. Відсмоктувач хірургічний РА-1R, 2008 року випуску, 

інвентарний номер 101470507, балансовою вартістю 6600,00 грн., із 

нарахованим повним зносом; 

1.9.2. Стіл операційний з моторним приводом, 1985 року випуску, 

інвентарний номер 101470072, балансовою вартістю 6521,00 грн., із 

нарахованим повним зносом; 

1.9.3. Торакоскоп з комплектуючими, 1976 року випуску, інвентарний 

номер 101470236, балансовою вартістю 10373,00 грн., із нарахованим повним 

зносом. 

1.10. Чернівецького обласного медичного діагностичного центру: 

1.10.1. Гастрофіброскоп OLIMPYS мод GIF-E, 1999 року випуску, 

інвентарний номер 101470846, балансовою вартістю 45020,98 грн., із 

нарахованим повним зносом; 



1.10.2. Источник х. света СІЕ-10, 1990 року випуску, інвентарний номер 

101470261, балансовою вартістю 21679,66 грн., із нарахованим повним 

зносом; 

1.10.3. Комплект обладнання для проведення ДНК - діагностики ПЛР, 

2007 року випуску, інвентарний номер 101471048, балансовою вартістю 

260774,51 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.10.4. Мікроскоп Люмар Р-8, 1994 року випуску, інвентарний номер 

101470746, балансовою вартістю 36576,54 грн., із нарахованим повним 

зносом; 

1.10.5. Електрокардіограф BIOSET 8000 з тредмілтестом, 1996 року 

випуску, інвентарний номер 101470800, балансовою вартістю 40678,64 грн., 

із нарахованим повним зносом; 

1.10.6. УЗА для дослідження внутрішніх органів "Aloka", 1991 року 

випуску, інвентарний номер 101470441, балансовою вартістю 181593,41 грн., 

із нарахованим повним зносом; 

1.10.7. Ехокардіограф СП Sonos 100/Hewlett-Packard (USA), 1992 року 

випуску, інвентарний номер 101470520, балансовою вартістю 161007,00 грн., 

із нарахованим повним зносом. 
2. Внести на розгляд сесії обласної ради питання про надання 

дозволу на передачу з балансу: 

2.1. Комунальної медичної установи "Обласне бюро судово-медичної 

експертизи" на баланс військової частини А 3220, автомобіль УАЗ 2206, 2000 

року випуску, інвентарний номер 101510011, реєстраційний номер 01919 МР, 

номер кузова ХТТ220600Y0020902, номер шасі Y0019333, балансовою 

вартістю 24500,00 грн. із нарахованим повним зносом. 

3. Надати дозвіл на списання в установленому порядку з балансу: 
3.1. Комунальної медичної установи "Обласна дитяча клінічна 

лікарня": 
3.1.1. А-т ИВЛ д/новорож., 1995 року випуску, інвентарний номер 

01380947, балансовою вартістю 4879,60 грн., із нарахованим повним зносом; 

3.1.2. Кардіоскоп, 2000 року випуску, інвентарний номер 01380972, 

балансовою вартістю 4400,00 грн., із нарахованим повним зносом; 



3.1.3. Кардіоскоп, 2000 року випуску, інвентарний номер 01380971, 

балансовою вартістю 4400,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

3.1.4. Апарат ИВЛ РО-6Р-ОЗ, 1992 року випуску, інвентарний номер 

01370823, балансовою вартістю 3940,20 грн., із нарахованим повним зносом; 

3.1.5. Унив. автомат.комплекс, 1988 року випуску, інвентарний номер 

01380788, балансовою вартістю 3734,50 грн., із нарахованим повним зносом; 

3.1.6. Унив. автомат.комплекс, 1988 року випуску, інвентарний номер 

01380787, балансовою вартістю 3734,50 грн., із нарахованим повним зносом; 

3.1.7. Бронхоскоп без фотопр., 1988 року випуску, інвентарний номер 

01380762, балансовою вартістю 2934,80 грн., із нарахованим повним зносом; 

3.1.8. Стерилізатор ТП-40, 2007 року випуску, інвентарний номер 

10481211, балансовою вартістю 2916,20 грн., із нарахованим повним зносом. 

3.2. Нижньо-Станівецького психоневрологічного будинку інтернату: 

3.2.1. Культиватор, 1964 року випуску, інвентарний номер 1016200002, 

балансовою вартістю 3577,00 грн. із нарахованим повним зносом; 

3.2.2. Косарка сегментові, 2006 року випуску, інвентарний номер 

101620015, балансовою вартістю 3352,00 грн. із нарахованим повним зносом; 

3.2.3. Котел "Ністу", 2002 року випуску, інвентарний номер 10410009, 

балансовою вартістю 3095,00 грн. із нарахованим повним зносом. 

4. Встановити, що всі деталі, вузли та матеріали розібраного 
демонтованого обладнання, які придатні для подальшого використання, 
оприбутковуються на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку, а 
непридатні, як вторинна сировина, обов'язково здаються установі, на яку 
покладено збір такої сировини. 
 
 
Голова постійної комісії                                                                       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 
 
19 квітня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією 
проекту рішення "Про надання згоди 
на прийняття у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, 
міст області державного майна, а саме 
захисних споруд цивільного захисту, 
які перебувають в управлінні РВ 
ФДМУ в Чернівецькій області" 

 

 
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 

державною адміністрацією проект рішення "Про надання згоди на прийняття 
у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області 
державного майна, а саме захисних споруд цивільного захисту, які 
перебувають в управлінні РВ ФДМУ в Чернівецькій області", комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Вважати за недоцільне прийняття у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст області державного майна, а саме 
захисних споруд цивільного захисту, які перебувають в управлінні РВ ФДМУ 
в Чернівецькій області. 

2. Не погоджувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про надання згоди на прийняття у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст області державного майна, 
а саме захисних споруд цивільного захисту, які перебувають в управлінні РВ 
ФДМУ в Чернівецькій області" для розгляду на сесії обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії                                                                      Л. Годнюк 



Витяг 
з протоколу засідання постійної комісії обласної ради з питань 

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

 
19 квітня 2019 року                                                    м. Чернівці 

343 кабінет, 11:00 
 
Загальний склад постійної комісії – 12 депутатів. 
 
Присутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Волошенюк М.В., Грижук 
В.І., Левко В.В., Мотуляк В.Д., Палій В.М., Семенюк І.В., Ткачук В.В. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Білек О.В., Гайничеру М.І., Гливко А.Г., 
Фрей П.П. 
 
Запрошені: 
Герман М.І. – начальник управління з питань забезпечення повноважень щодо 
управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради; 
Бубнов К.І. – головний спеціаліст відділу орендних відносин та організації 
розрахунків управління з питань забезпечення повноважень щодо управління 
об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради; 
Луканюк О.В. – головний спеціаліст відділу обліку, використання та 
приватизації майна управління з питань забезпечення повноважень щодо 
управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради; 
Чернушка С.І. – начальник юридичного відділу виконавчого апарату обласної 
ради; 
 

VIІ. Слухали: 

Про розгляд депутатського звернення депутата Чернівецької обласної ради 
VII скликання Гешка І.Т. від 29.11.2018 щодо надання згоди на будівництво 
храму Святого великомученика Пантелеймона на території КМУ "Чернівецький 
обласний клінічний онкологічний диспансер". 

Виступили: Герман М.І. 

Вирішили:  
1. Звернення депутата Чернівецької обласної ради VII скликання 

Гешка І.Т. від 29.11.2018 щодо надання згоди на будівництво храму Святого 
великомученика Пантелеймона на території КМУ "Чернівецький обласний 
клінічний онкологічний диспансер" взяти до відома. 



2. Направити вищезазначене звернення комунальній медичній 
установі "Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер" для 
розгляду та надання пропозицій. 

Результат голосування: 6 – "за", 0 – "проти", 2 – "утримались". 
Рішення не прийнято. 

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



Витяг 
з протоколу засідання постійної комісії обласної ради з питань 

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

 
19 квітня 2019 року                                                    м. Чернівці 

343 кабінет, 11:00 
 
Загальний склад постійної комісії – 12 депутатів. 
 
Присутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Волошенюк М.В., Грижук 
В.І., Левко В.В., Мотуляк В.Д., Палій В.М., Семенюк І.В., Ткачук В.В. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Білек О.В., Гайничеру М.І., Гливко А.Г., 
Фрей П.П. 
 
Запрошені: 
Герман М.І. – начальник управління з питань забезпечення повноважень щодо 
управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради; 
Бубнов К.І. – головний спеціаліст відділу орендних відносин та організації 
розрахунків управління з питань забезпечення повноважень щодо управління 
об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради; 
Луканюк О.В. – головний спеціаліст відділу обліку, використання та 
приватизації майна управління з питань забезпечення повноважень щодо 
управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради; 
Чернушка С.І. – начальник юридичного відділу виконавчого апарату обласної 
ради; 
 

VIII. Слухали: 
Про розгляд звернення релігійної громади (парафії) Святого 

Великомученика Іоанна Сучавського м. Чернівці Чернівецької Єпархії УПЦ КП 
від 07.03.2019 №6 щодо надання дозволу на розробку технічної документації на 
відведення в постійне користування земельної ділянки орієнтованою площею 
0,07 га за адресою: вул. Фастівська, 2 в м. Чернівцях для будівництва та 
обслуговування будівель громадських та релігійних організацій код КВЦПЗ - 
03.04. 
Виступили: Герман М.І., Чернушка С.І., Годнюк Л.О. 

Вирішили:  

1. Звернення релігійної громади (парафії) Святого Великомученика Іоана 
Сучавського Чернівецької Єпархії УПЦКП у наданні дозволу на розробку 
технічної документації на відведення в постійне користування релігійній громаді 



земельної ділянки орієнтовною площею 0,07 га. за адресою Фастівська, 2 в м. 
Чернівцях, взяти до відома. 

2. Підтримати висновок постійної комісії з питань агропромислового 
розвитку та земельних відносин від 27 березня 2019 року. 

Результат голосування: 6 – "за", 0 – "проти", 2 – "утримались". 
Рішення не 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 
 
19 квітня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення Прокуратури 
Чернівецької області від 04.03.2019 
№16-69 вих-19 щодо розгляду 
постанови спільної наради з питань 
додержання законодавства і прав 
в’язнів у сфері охорони здоров'я від 
26.02.2019 

 

 
Розглянувши та обговоривши звернення Прокуратури Чернівецької 

області від 04.03.2019 №16-69 вих-19 щодо розгляду постанови спільної 
наради з питань додержання законодавства і прав в’язнів у сфері охорони 
здоров'я від 26.02.2019, комісія  

ВИРІШИЛА: 

Постанову спільної наради керівників правоохоронних органів, органів 
та установ Державної кримінальної-виконавчої служби України, органів 
місцевого самоврядування та виконавчої влади Чернівецької області з питань 
додержання законодавства і прав в’язнів у сфері охорони здоров'я від 
26.02.2019, взяти до відома. 
 
 
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 
 
19 квітня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення Вижницької 
міської ради від 03.04.2019 №02-
14/517 щодо надання дозволу на 
будівництво спортивного комплексу з 
басейном на земельній ділянці, яка 
знаходиться за адресою вул. 
Р.Шухевича, 8, м. Вижниця 

 

 
Розглянувши та обговоривши звернення Вижницької міської ради від 

03.04.2019 №02-14/517 щодо надання дозволу на будівництво спортивного 
комплексу з басейном на земельній ділянці, за адресою, вул. Р. Шухевича, 8, 
м. Вижниця, яка знаходиться у постійному користуванні комунального 
закладу «Вижницька спеціалізована школа-інтернат I-III ступенів з 
поглибленим вивченням окремих предметів та курсів художньо-естетичного 
циклу імені Назарія Яремчука», комісія 

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити надання дозволу Вижницькій міській раді на 
будівництво спортивного комплексу з басейном на земельній ділянці, за 
адресою, вул. Р. Шухевича, 8, м. Вижниця, яка знаходиться у постійному 
користуванні комунального закладу «Вижницька спеціалізована школа-
інтернат I-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів 
художньо-естетичного циклу імені Назарія Яремчука» за умови реєстрації 
права власності на нерухоме майно (спортивний комплекс з басейном) за 
територіальною громадою сіл, селищ, міст області в особі Чернівецької 
обласної ради. 

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 
19 квітня 2019 р.               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення ОКУ ʺЧернівецька 
обласна клінічна лікарняʺ щодо передачі в 
оренду нерухомого майна за адресою:  
вул. Головна, 137 в м. Чернівцях 

 
Розглянувши звернення ОКУ ʺЧернівецька обласна клінічна лікарняʺ щодо 

передачі в оренду 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 нерухоме майно (частину 
приміщення) будівлі літ Х площею 107,5 кв.м. за адресою: вул. Головна, 137 в м. 
Чернівцях. 

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

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

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

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

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

4. В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, переможець 
конкурсу визначається за найвищою ставкою 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 
19 квітня 2019 р.               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення ОКУ ʺЧернівецький 
обласний центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастрофʺ щодо 
передачі в оренду на пільгових умовах 
нерухомого майна за адресою:  
вул. Українська, 36 в м. Чернівцях 

 
Розглянувши звернення ОКУ ʺЧернівецький обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастрофʺ щодо передачі в оренду на пільгових 
умовах нерухомого майна за адресою: вул. Українська, 36 в м. Чернівцях, 
враховуючи погодження балансоутримувача та 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 ОКУ 
ʺЧернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастрофʺ нерухоме майно (частину приміщення першого поверху будівлі літ Б) 
площею 38,4 кв.м. за адресою: вул. Українська, 36 в м. Чернівцях для розміщення 
бригади екстреної медичної допомоги 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 
____________ 2019               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення ОКУ ʺЛікарня 
швидкої медичної допомогиʺ щодо 
передачі в оренду нерухомого майна за 
адресою: вул. Фастівська, 2 в м. Чернівцях 

 
Розглянувши звернення ОКУ ʺЛікарня швидкої медичної допомогиʺ щодо 

передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. Фастівська, 2 в м. Чернівцях 
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 3 кв.м. за адресою: вул. 
Фастівська, 2 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 апарату самообслуговування 

об’єднаної системи миттєвої сплати; 
3.2. Термін договору оренди – 2 роки 11 місяців, якщо орендар не запропонує 

менший термін; 
4. В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, переможець 

конкурсу визначається за найвищою ставкою місячної орендної плати. 
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 
19 квітня 2019 р.               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення ОКУ 
ʺДитячий санаторій ʺЩербинціʺ 
щодо передачі в оренду нерухомого 
майна за адресою: вул. Лісова, 2 в  
с. Щербинці, Новоселицького району 

 
Розглянувши звернення обласної комунальної установи ʺДитячий санаторій 

ʺЩербинціʺ щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. Лісова, 2 в  
с. Щербинці, Новоселицького району, 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 будівлі літ С 

площею 572,10 кв.м. за адресою: вул. Лісова, 2 в с. Щербинці, Новоселицького 
району. 

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 
19 квітня 2019 р.               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення Чернівецького 
геріатричного пансіонату щодо передачі в 
оренду нерухомого майна за адресою:  
вул. І. Підкови, 13 в м. Чернівцях 

 
Розглянувши звернення Чернівецького геріатричного пансіонату щодо передачі 

в оренду нерухомого майна за адресою: вул. І. Підкови, 13 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 будівлі літ П 
площею 290,50 кв.м. за адресою: вул. І. Підкови, 13 в м. Чернівцях. 

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

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

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

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

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

4. В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, переможець 
конкурсу визначається за найвищою ставкою 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 
19 квітня 2019 р.               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення ОКП ʺЦентр 
комунального майнаʺ щодо передачі в 
оренду нерухомого майна за адресою:  
вул. Руська, 205 -А в м. Чернівцях 

 
Розглянувши звернення ОКП ʺЦентр комунального майнаʺ щодо передачі в 

оренду нерухомого майна за адресою: вул. Руська, 205-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 (приміщення 
підвалу першого та другого поверхів) будівлі літ А площею 745,5 кв.м. за адресою:  
вул. Руська, 205-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 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 
19 квітня 2019               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення ОКП ʺБуковина-
Фармʺ щодо передачі в оренду на пільгових 
умовах нерухомого майна за адресою: пров. 
Текстильників, 1 в м. Чернівцях 

 
Розглянувши звернення обласного комунального підприємства ʺБуковина-

Фармʺ щодо передачі в оренду на пільгових умовах нерухомого майна за 
адресою: пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях, враховуючи погодження 
балансоутримувача – ОКП ʺЦентр комунального майнаʺ та керуючись пунктом 
3.16 Положення про порядок розрахунку і використання плати за оренду майна 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, комісія 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Вважати за доцільне передати в оренду на пільгових умовах 
обласному комунальному підприємству ʺБуковина-Фармʺ нерухоме майно 
(частину приміщення першого поверху будівлі літ А) площею 78,5 кв.м. за 
адресою: пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях для проведення статутної 
діяльності на строк 2 роки 11 місяців з можливим подальшим продовженням, 
встановивши річну оренду плату у розмірі 1 грн. 

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 
 
___________ 2019 

 
     м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення Департаменту 
освіти і науки обласної державної 
адміністрації щодо внесення змін до 
договору позички нерухомого майна за 
адресою: вул. Грушевського, 1 в  
м. Чернівцях 
 

Розглянувши звернення Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації щодо внесення змін до договору позички (безоплатного 
користування) в частині площі користування нерухомим майном за адресою:  
вул. Грушевського, 1 в м. Чернівцях, враховуючи погодження балансоутримувача 
майна – КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних 
громад", комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Погодити внесення змін до договору позички (безоплатного 
користування) нерухомого майна за адресою: вул. Грушевського, 1 в м. Чернівцях 
між Чернівецькою обласною радою та Департаментом освіти і науки обласної 
державної адміністрації. 

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

питання. 

 

 
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 
__________2019 р.     м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про внесення змін до висновку постійної 
комісії від 04.10.2012 "Про затвердження 
переліку нерухомого майна, яке може бути 
передане в оренду з погодинним графіком 
роботи та визначення ставок орендної плати" 
(із змінами та доповненнями) 

 
Враховуючи клопотання Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної 

школи, відповідно до пункту 3.15. Положення про порядок розрахунку і використання 
плати за оренду майна спільної власності територіальних громад  сіл, селищ, міст 
області, затвердженого рішенням 10-ї сесії обласної ради VІ скликання від 31.05.2012 
№54-10/12 (із змінами і доповненнями) та рішення 18-ї сесії обласної ради ⅤІІ 
скликання від 07.12.2017 № 241-18/17 "Про передачу обласного комунального закладу 
"Дитячо-юнацька спортивна школа у м. Новодністровськ" у комунальну власність 
територіальної громади м. Новодністровськ", комісія 

ВИРІШИЛА: 
Внести зміни до висновку постійної комісії від 04.10.2012 "Про затвердження 

переліку нерухомого майна, яке може бути передане в оренду з погодинним графіком 
роботи та визначення ставок орендної плати" (із змінами та доповненнями), а саме:  

1. Пункт 2.5. висновку викласти в такій редакції: 
"2.5. Обласна дитячо-юнацька спортивна школа: 
Ігровий та гімнастично - борцівський зал: 
- для благодійних та громадських організацій, які не займаються комерційною 

діяльністю – 100 грн; 
- для бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів бюджетів усіх 

рівнів, в тому числі і навчальних закладів для проведення навчальних занять – 150 грн; 
- для інших – 250 грн." 

2. Пункти 1.10. та 2.10. виключити 
 
 
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 
 
___________ 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про погодження переліку 
нерухомого майна спільної 
власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст області, що може 
бути передано в оренду в 2019 році 
 

 
Розглянувши пропозиції балансоутримувачів щодо переліку майна, яке 

може бути передано в оренду в 2019 році та відповідно до пунктів 3.1. та 3.2. 
Положення про порядок та умови оренди майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області, комісія   

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Погодити перелік нерухомого майна, що може бути передано в 

оренду в 2019 році (додається). 

2. Встановити, що за пропозиціями балансоутримувачів та власника 

майна зазначений перелік протягом року може уточнюватися. 

 
 
 
 
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 
 
19 квітня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення Чернівецького 
обласного об'єднання "Майдан" від 
04.04.2019 №5/19 та ГО "Чернівецька 
асоціація ветеранів освіти: управлінців 
і методистів" від 04.04.2019 №2/19  
щодо ситуації, яка виникла в 
комунальній обласній спеціалізованій 
школі-інтернаті ІІ-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням окремих 
предметів "Багатопрофільний ліцей 
для обдарованих дітей" 

 

 
Розглянувши та обговоривши звернення Чернівецького обласного 

об'єднання "Майдан" від 04.04.2019 №5/19 та ГО "Чернівецька асоціація 
ветеранів освіти: управлінців і методистів" від 04.04.2019 №2/19  щодо 
ситуації, яка виникла в комунальній обласній спеціалізованій школі-інтернаті 
ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів 
"Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Створити тимчасову депутатську комісію у складі представників 
депутатів-членів постійних комісій обласної ради з питань приватизації та 
управління об’єктами спільної власності Годнюк Л.О., Волошенюк М.В., з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешко І.Т., 
Костащук І.І., Мітрік С.І. та з виїздом на місце розглянути звернення по суті. 

 
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 
 
19 квітня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 

Про створення тимчасової комісії з 
перевірки закладів освіти, які є 
спільною власністю територіальних 
громад сіл, селищ, міст області в особі 
Чернівецької обласної ради 

 

 
Заслухавши інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 

приватизації та управління об’єктами спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області Годнюк Л.О. щодо створення тимчасової 
комісії з перевірки закладів освіти, які є спільною власністю територіальних 
громад сіл, селищ, міст області в особі Чернівецької обласної ради, комісія  

ВИРІШИЛА: 

Створити тимчасову комісію з перевірки закладів освіти, які є спільною 
власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області в особі 
Чернівецької обласної ради, до складу якої включити: 

- депутатів обласної ради-членів постійної комісії обласної ради з питань 
приватизації та управління об’єктами спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області, а саме: Годнюк Л.О., Ткачук В.В., 
Волошенюк М.В. 

- депутатів обласної ради-членів постійної комісії обласної ради з питань 
освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики, а саме: Гешко І.Т., 
Костащук І.І., Мітрік С.І. 

- представників комунального закладу "Інститут післядипломної 
педагогічної освіти Чернівецької області", а саме: Куриш Н.К – завідувач 
науково методичного центру освітнього менеджменту та координації 
діяльності методичних служб, Артименко Г.І. – методист науково 
методичного центру освітнього менеджменту та координації діяльності 
методичних служб. 
 

Голова постійної комісії                                                                      Л. Годнюк 
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