
ПРОТОКОЛ № 45 
 засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації та  

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

 
09 вересня 2019 року                                                    м. Чернівці 

 
Загальний склад постійної комісії – 12 депутатів. 
 
Присутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Гергелюк О.В., Волошенюк 
М.В., Левко В.В., Мотуляк В.Д., Палій В.М., Семенюк І.В., Ткачук В.В. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Гайничеру М.І., Гливко А.Г., Грижук В.І., 
Фрей П.П. 
 
Запрошені: 
Чернушка С.І. – начальник управління з питань забезпечення повноважень 
щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної 
ради; 
Герман М.І. – інспектор господарської групи при апараті Чернівецької 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; 
Тріска І.С. – заступник директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької 
обласної державної адміністрації; 
Гопко Н.В. – в. о. директора державної установи "Чернівецький обласний 
лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"; 
Федорук А.І. – директор КП "Дирекція з обслуговування майна спільної 
власності територіальних громад"; 
Ванзуряк О.К. – директор ОКП "Центр комунального майна". 
Шкварковський В.А. – голова Чернівецької обласної ради профспілок; 
 

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 результатів конкурсного добору на заміщення посади 
начальника ОКНЗ "Буковинський ліцей-інтернат з посиленою військово-
фізичною підготовкою". 

Інформує: Герман Михайло Ілліч. 



 
2. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проекту рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення 
ОКУ "Обласний центр медико-соціальної реабілітації дітей з органічними 
ураженнями нервової системи" у обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Буковинський центр відновного лікування та комплексної 
реабілітації дітей". 

Інформує: Чернушка Степан Іванович, Тріска Іван Степанович. 

 
3. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проекту рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення КУ 
"Чернівецький обласний центр служби крові" у комунальне некомерційне 
підприємство "Чернівецький обласний центр служби крові". 

Інформує: Чернушка Степан Іванович, Тріска Іван Степанович. 

 
4. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проекту рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення 
ОКУ "Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни" у обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Чернівецький обласний госпіталь ветеранів 
війни". 

Інформує: Чернушка Степан Іванович, Тріска Іван Степанович. 

 
5. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проекту рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення 
КМУ "Обласний спеціалізований будинок дитини" в обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Обласний спеціалізований будинок дитини". 

Інформує: Чернушка Степан Іванович, Тріска Іван Степанович. 

 
6. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проекту рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення 
ОКУ "Чернівецький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом" у 
обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний центр 
з профілактики та боротьби зі СНІДом". 

Інформує: Чернушка Степан Іванович, Тріска Іван Степанович. 

 
7. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проекту рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення 
ОКМУ "Патологоанатомічне бюро" в обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Патологоанатомічне бюро". 

Інформує: Чернушка Степан Іванович, Тріска Іван Степанович. 

 
8. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проекту рішення "Про створення комунального підприємства 



"Чернівецький обласний стоматологічний центр" шляхом реорганізації 
комунальної установи "Чернівецька обласна консультативна стоматологічна 
поліклініка". 

Інформує: Чернушка Степан Іванович, Тріска Іван Степанович. 

 
9. Про внесення змін та доповнень до попередніх рішень обласної 

ради щодо реорганізації комунальних медичних установ. 
Інформує: Чернушка Степан Іванович, Тріска Іван Степанович. 

 
10. Про розгляд звернення Міністерства охорони здоров'я України від 

29.05.2019 №26/13951 щодо надання згоди на прийняття цілісно майнових 
комплексів лабораторних центрів МОЗ України з державної власності у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст області в особі Чернівецької 
обласної ради. 

Інформує: Чернушка Степан Іванович, Гопко Наталія Василівна. 

 
11. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проекту рішення "Про внесення змін до Регіональної програми 
розвитку КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності 
територіальних громад" на 2019-2021 роки". 

Інформує: Федорук Анатолій Іванович. 

 
12. Про розгляд звернень приватної виробничо-комерційної фірми 

"Зірка" від 04.01.2019 №040119/2, від 22.05.2018 №220518/1, щодо відведення 
земельної ділянки площею 0,4 га за адресою: в І.Підкови, 11 в м. Чернівцях для 
будівництва багатоквартирного житлового будинку та звернення ВГО "Ніхто 
Крім Нас" від 19.12.18 №1128. 

Інформує: Чернушка Степан Іванович. 

 
13. Про розгляд звернення КМУ "Чернівецький обласний клінічний 

кардіологічний центр" від 22.08.2019 №623 щодо припинення та передачу 
права постійного користування земельною ділянкою за адресою: вул. Героїв 
Майдану, 230 в м. Чернівцях. 

Інформує: Чернушка Степан Іванович, Ванзуряк Олександр 
Костянтинович. 

 
14. Про розгляд звернення Чернівецької обласної ради профспілок від 

11.06.2019 №01-14/130 щодо повернення облпрофраді комплексу 
профспілкових курсів (м. Чернівці, Проспект Незалежності, 98) або передачу у 
власність іншого рівноцінного за площею майна. 



Інформує: Шкварковський Володимир Антонович, Бубнов Костянтин 
Ігорович. 

 
15. Про розгляд звернення орендаря ТОВ "Преміум Текс" щодо 

погодження проектно-кошторисної документації на проведення невід'ємних 
поліпшень орендованого майна (частини приміщень будівлі літ Ж) за адресою: 
вул. Текстильників, 1 в м. Чернівцях. 

Інформує: Бубнов Костянтин Ігорович. 

 
16. Про розгляд звернення ТОВ "Ясик" щодо погодження проектно-

кошторисної документації на проведення невід'ємних поліпшень та надання 
дозволу на проведення реконструкції орендованого майна (приміщень підвалу 
та першого поверху будинку літ. А) за адресою: вул. Героїв Майдану, 85 в м. 
Чернівцях. 

Інформує: Бубнов Костянтин Ігорович. 

 
17. Про розгляд звернення ТОВ "Ясик" щодо внесення змін до 

договору оренди нерухомого майна від 29.07.2019 №5/19 в частині зміни мети 
оренди. 

Інформує: Бубнов Костянтин Ігорович. 

 
18. Про розгляд звернення орендаря ТОВ "С.К.-Інтер Плюс" щодо 

погодження проектно-кошторисної документації на проведення невід'ємних 
поліпшень та надання дозволу на проведення реконструкції орендованого 
майна (будівля літ. А) за адресою: вул. Соборна, 4 в м. Чернівцях. 

Інформує: Бубнов Костянтин Ігорович. 

 
19. Про розгляд звернення ФОП Мочарного М.В. щодо погодження 

проектно-кошторисної документації на проведення невід'ємних поліпшень 
орендованого майна (частини приміщень літери "Б") за адресою: вул. Паризької 
Комуни,1 в м. Чернівцях. 

Інформує: Бубнов Костянтин Ігорович. 

 
20. Про розгляд звернення орендаря приватного підприємства 

"Редакція газети "Буковинське віче" щодо погодження проектно-кошторисної 
документації на проведення невід'ємних поліпшень орендованого майна 
(цокольне приміщення) за адресою: вул. Федьковича, 52 в м. Чернівцях. 

Інформує: Бубнов Костянтин Ігорович. 

 



21. Про розгляд звернення орендаря ТОВ "Космос 2017" щодо 
погодження проектно-кошторисної документації на проведення невід'ємних 
поліпшень орендованого майна (приміщення першого поверху) за адресою: 
вул. Федьковича, 52 в м. Чернівцях. 

Інформує: Бубнов Костянтин Ігорович. 

 
22. Про розгляд звернення орендаря ТОВ "Космос 2017" щодо 

погодження проектно-кошторисної документації на проведення невід'ємних 
поліпшень орендованого майна (приміщення мансарди) за адресою: вул. 
Федьковича, 52 в м. Чернівцях. 

Інформує: Бубнов Костянтин Ігорович. 

 
23. Про розгляд звернення Чернівецького регіонального центру 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та 
організацій щодо передачі в оренду на пільгових умовах нерухомого майна за 
адресою: вул. Героїв Майдану, 5 в м. Чернівцях. 

Інформує: Бубнов Костянтин Ігорович. 

 
24. Про розгляд звернення Новоселицького медичного коледжу БДМУ 

щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: 1 Травня, 20 в м. 
Новоселиця. 

Інформує: Бубнов Костянтин Ігорович. 

 
25. Про розгляд звернення Західного регіонального управління 

Державної прикордонної служби України від 18.01.2019 №74/448 щодо надання 
земельної ділянки в м. Чернівцях для будівництва житла з об’єктами соціально-
побутового призначення. 

Інформує: Чернушка Степан Іванович. 

 
26. Про розгляд звернення державної прикордонної служби України 

№0.74-12615/0/6-18-Вих від 17.12.2018 щодо виділення земельної ділянки в м. 
Чернівцях під будівництво багатоквартирного житлового будинку для 
забезпечення житлом прикордонників та членів їх сімей. 

Інформує: Чернушка Степан Іванович. 

 
27. Про розгляд рішення конкурсної комісії щодо розгляду пропозицій 

на оренду цілісно майнового комплексу Чернівецького обласного комунального 
підприємства "Бальнеологічний санаторій "Брусниця". 



Інформує: Бубнов Костянтин Ігорович. 

 
28. Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради "Про звернення 

депутатів Чернівецької обласної ради VII скликання до регіональної філії 
"Львівська залізниця" публічного акціонерного товариства "Українська 
залізниця". 

Інформує: Чернушка Степан Іванович. 

 
29. Про списання, передачу та відчуження окремого майна спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. 
Інформує: Чернушка Степан Іванович. 

 
30. Про перейменування Чернівецького обласного комунального 

підприємства "Буковинське агентство з розвитку інфраструктури та планування 
територій". 

Інформує: Чернушка Степан Іванович. 
 
 
І. Слухали: 

Про розгляд результатів конкурсного добору на заміщення посади 
начальника ОКНЗ "Буковинський ліцей-інтернат з посиленою військово-
фізичною підготовкою". 
Виступили: Герман М.І. 

Вирішили:  

Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем 
конкурсного добору на посаду начальника обласного комунального 
навчального закладу "Буковинський ліцей-інтернат з посиленою військово-
фізичною підготовкою" визнано Статніка Ігоря Васильовича та внести 
відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради. 

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

 
ІI. Слухали: 

Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 
проекту рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення ОКУ "Обласний 
центр медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової 
системи" у обласне комунальне некомерційне підприємство "Буковинський 
центр відновного лікування та комплексної реабілітації дітей". 
Виступили: Чернушка С.І., Тріска І.С. 



Вирішили:  

1. Внести зміни і доповнення до проекту рішення обласної ради  «Про 
реорганізацію шляхом перетворення обласної комунальної установи "Обласний 
центр медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової 
системи" в обласне комунальне некомерційне підприємство "Буковинський 
центр відновного лікування та комплексної реабілітації дітей"» а саме, п.1 
викласти в наступній редакції: створити обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Буковинський центр відновного лікування та комплексної 
реабілітації дітей" та припинити  юридичну особу - обласну комунальну 
установу "Обласний центр медико-соціальної реабілітації дітей з органічними 
ураженнями нервової системи" (ЄДРПОУ 35529293, місцезнаходження: 
Бульвар Героїв Крут, 11, місто Чернівці, Чернівецька область, 58032) шляхом 
приєднання до новоствореного обласного комунального некомерційне 
підприємства "Буковинський центр відновного лікування та комплексної 
реабілітації дітей".  

2. Замінити в пунктах 4 та 5 слово «перетворення» на слово «приєднання». 
3. Назву рішення викласти в новій редакції: Про створення обласного 

комунального некомерційного підприємства "Буковинський центр відновного 
лікування та комплексної реабілітації дітей". 

4. Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення ОКУ 
"Обласний центр медико-соціальної реабілітації дітей з органічними 
ураженнями нервової системи" у обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Буковинський центр відновного лікування та комплексної 
реабілітації дітей" зі змінами та доповненнями для розгляду на сесії обласної 
ради. 

 

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

 

ІII. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проекту рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення КУ "Чернівецький 
обласний центр служби крові" у комунальне некомерційне підприємство 
"Чернівецький обласний центр служби крові". 
Виступили: Чернушка С.І., Тріска І.С. 

Вирішили:  

1. Внести зміни і доповнення до проекту рішення обласної ради  «Про 
реорганізацію шляхом перетворення комунальної установи "Чернівецький 
обласний центр служби крові" в комунальне некомерційне підприємство 
"Чернівецький обласний центр служби крові"» а саме, п.1 викласти в наступній 
редакції: створити комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький 
обласний центр служби крові" та припинити  юридичну особу - обласну 
комунальну установу "Чернівецький обласний центр служби крові" (ЄДРПОУ 



36636582, місцезнаходження: вул. Українська, 36, місто Чернівці, Чернівецька 
область, 58000) шляхом приєднання до новоствореного комунального 
некомерційне підприємства "Чернівецький обласний центр служби крові".  

2. Замінити в пунктах 4 та 5 слово «перетворення» на слово «приєднання». 
3. Назву рішення викласти в новій редакції: Про створення комунального 

некомерційного підприємства "Чернівецький обласний центр служби крові". 
4. Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення КУ 
"Чернівецький обласний центр служби крові" у комунальне некомерційне 
підприємство "Чернівецький обласний центр служби крові" зі змінами та 
доповненнями для розгляду на сесії обласної ради. 

 

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

 

ІV. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проекту рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення ОКУ "Чернівецький 
обласний госпіталь ветеранів війни" у обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни". 
Виступили: Чернушка С.І., Тріска І.С. 

Вирішили:  

1. Внести зміни і доповнення до проекту рішення обласної ради  «Про 
реорганізацію шляхом перетворення обласної комунальної установи 
"Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни" в обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Чернівецький обласний госпіталь ветеранів 
війни"» а саме, п.1 викласти в наступній редакції: створити обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни" 
та припинити  юридичну особу - обласну комунальну установу "Чернівецький 
обласний госпіталь ветеранів війни" (ЄДРПОУ 02005800, місцезнаходження: 
вул. Фастівська, 20 місто Чернівці, Чернівецька область, 58023) шляхом 
приєднання до новоствореного обласного комунального некомерційне 
підприємства "Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни".  

2. Замінити в пунктах 4 та 5 слово «перетворення» на слово «приєднання». 
3. Назву рішення викласти в новій редакції: Про створення обласного 

комунального некомерційного підприємства "Чернівецький обласний госпіталь 
ветеранів війни". 

4. Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення ОКУ 
"Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни" у обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни" 
зі змінами та доповненнями для розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 



Рішення прийнято. 
 

V. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проекту рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення КМУ "Обласний 
спеціалізований будинок дитини" в обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Обласний спеціалізований будинок дитини". 
Виступили: Чернушка С.І., Тріска І.С. 

Вирішили:  

1. Внести зміни і доповнення до проекту рішення обласної ради  «Про 
реорганізацію шляхом перетворення комунальної медичної установи 
"Обласний спеціалізований будинок дитини" в обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Обласний спеціалізований будинок дитини"» а 
саме, п.1 викласти в наступній редакції: створити обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Чернівецький обласний спеціалізований будинок 
дитини" та припинити юридичну особу – обласну комунальну установу 
"Обласний спеціалізований будинок дитини" (ЄДРПОУ 05497413, 
місцезнаходження: вул. О. Щербанюка, 2 місто Чернівці, Чернівецька область, 
58000) шляхом приєднання до новоствореного обласного комунального 
некомерційне підприємства "Чернівецький обласний спеціалізований будинок 
дитини".  

2. Замінити в пунктах 4 та 5 слово «перетворення» на слово «приєднання». 
3. Назву рішення викласти в новій редакції: Про створення обласного 

комунального некомерційного підприємства "Чернівецький обласний 
спеціалізований будинок дитини". 

4. Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення КМУ 
"Обласний спеціалізований будинок дитини" в обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Обласний спеціалізований будинок дитини" зі 
змінами та доповненнями 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 ОКУ "Чернівецький 
обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом" у обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Чернівецький обласний центр з профілактики та 
боротьби зі СНІДом". 
Виступили: Чернушка С.І., Тріска І.С. 

Вирішили:  



1. Внести зміни і доповнення до проекту рішення обласної ради  «Про 
реорганізацію шляхом перетворення обласної комунальної установи 
"Чернівецький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом" в 
обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний центр 
з профілактики та боротьби зі СНІДом"» а саме, п.1 викласти в наступній 
редакції: створити обласне комунальне некомерційне підприємство 
"Чернівецький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом" та 
припинити  юридичну особу - обласну комунальну установу "Чернівецький 
обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом" (ЄДРПОУ 33089824, 
місцезнаходження: вул. Мусоргського, буд. 2, місто Чернівці, Чернівецька 
область, 58005) шляхом приєднання до новоствореного обласного 
комунального некомерційне підприємства "Чернівецький обласний центр з 
профілактики та боротьби зі СНІДом".  

2. Замінити в пунктах 4 та 5 слово «перетворення» на слово «приєднання». 
3. Назву рішення викласти в новій редакції: Про створення обласного 

комунального некомерційного підприємства "Чернівецький обласний центр з 
профілактики та боротьби зі СНІДом". 

4. Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення ОКУ 
"Чернівецький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом" у 
обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний центр 
з профілактики та боротьби зі СНІДом" зі змінами та доповненнями для 
розгляду на сесії обласної ради. 

 

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

 

VIІ. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проекту рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення ОКМУ 
"Патологоанатомічне бюро" в обласне комунальне некомерційне підприємство 
"Патологоанатомічне бюро". 
Виступили: Чернушка С.І., Тріска І.С. 

Вирішили:  

1. Внести зміни і доповнення до проекту рішення обласної ради "Про 
реорганізацію шляхом перетворення обласної комунальної медичної установи 
"Патологоанатомічне бюро" в обласне комунальне некомерційне підприємство 
"Патологоанатомічне бюро" а саме, п.1 викласти в наступній редакції: створити 
обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецьке обласне 
Патологоанатомічне бюро" та припинити юридичну особу - обласну 
комунальну медичну установу "Патологоанатомічне бюро" (ЄДРПОУ 
03078155, місцезнаходження: вул. Руська, 207а, місто Чернівці, Чернівецька 
область, 58023) шляхом приєднання до новоствореного обласного 



комунального некомерційне підприємства "Чернівецьке обласне 
Патологоанатомічне бюро". 

2. Замінити в пунктах 4 та 5 слово «перетворення» на слово «приєднання». 
3. Назву рішення викласти в новій редакції: Про створення обласного 

комунального некомерційного підприємства "Чернівецьке обласне 
Патологоанатомічне бюро". 

4. Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення 
ОКМУ "Патологоанатомічне бюро" в обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Патологоанатомічне бюро" зі змінами та доповненнями для 
розгляду на сесії обласної ради. 

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

 

VIII. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проекту рішення "Про створення комунального підприємства "Чернівецький 
обласний стоматологічний центр" шляхом реорганізації комунальної установи 
"Чернівецька обласна консультативна стоматологічна поліклініка". 
Виступили: Чернушка С.І., Тріска І.С. 

Вирішили:  

1. Внести зміни і доповнень до проекту рішення "Про створення 
комунального підприємства "Чернівецький обласний стоматологічний центр" 
шляхом реорганізації комунальної установи "Чернівецька обласна 
стоматологічна поліклініка" а саме, п.1 викласти в наступній редакції: створити 
обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний 
стоматологічний центр" та припинити  юридичну особу - комунальну установу 
"Чернівецька обласна консультативна стоматологічна поліклініка" (ЄДРПОУ 
01529139, місцезнаходження: вул. Головна, 135, місто Чернівці, Чернівецька 
область, 58001) шляхом приєднання до новоствореного обласного 
комунального некомерційного підприємства "Чернівецький обласний 
стоматологічний центр".  

2. Пункт 2 виключити. 
3. Пункт 3 викласти в наступній редакції "Доручити голові обласної 

ради створити комісію з припинення діяльності комунальної установи 
"Чернівецька обласна консультативна стоматологічна поліклініка".  

4. Пункт 5 викласти в наступній редакції "Доручити голові обласної 
ради Мунтяну І.М. затвердити передавальний акт майна комунальної установи 
"Чернівецька обласна консультативна стоматологічна поліклініка". 

Пункт 6 викласти в наступній редакції "Контроль за виконанням цього 
рішення покласти на першого заступника голови обласної державної 
адміністрації, постійну комісію обласної ради з питань приватизації та 
управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області." 



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

 

IX. Слухали: 
Про внесення змін та доповнень до попередніх рішень обласної ради щодо 

реорганізації комунальних медичних установ. 
Виступили: Чернушка С.І., Тріска І.С. 

Вирішили:  

1. Внести зміни і доповнення до рішення 27-ї сесії обласної ради 7-го 
скликання від 21.11.2018 №181-27/18 "Про реорганізацію шляхом перетворення 
обласної комунальної установи "Обласна дитяча клінічна лікарня" в обласне 
комунальне некомерційне підприємство "Обласна дитяча клінічна лікарня" а 
саме, п.1 викласти в наступній редакції: "Створити обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня" та 
припинити юридичну особу - обласну комунальну установу "Обласна дитяча 
клінічна лікарня" (ЄДРПОУ 02009548, місцезнаходження: вул. Руська, буд. 207 
А, місто Чернівці, Чернівецька область, 58023) шляхом приєднання до 
новоствореного обласного комунального некомерційного підприємства 
"Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня". 

2. Внести зміни і доповнення до рішення 30-ї сесії обласної ради 7-го 
скликання від 27.03.2019 №32-30/19 "Про реорганізацію шляхом перетворення 
обласної комунальної установи "Чернівецький обласний ендокринологічний 
центр" в обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький 
обласний ендокринологічний центр" а саме, п.1 викласти в наступній редакції: 
"Створити обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький 
обласний ендокринологічний центр" та припинити юридичну особу ₋ обласну 
комунальну установу "Чернівецький обласний ендокринологічний центр" 
(ЄДРПОУ 02009614, місцезнаходження: вул. Федьковича, 50, місто Чернівці, 
Чернівецька область, 58022) шляхом приєднання до новоствореного обласного 
комунального некомерційного підприємства "Чернівецький обласний 
ендокринологічний центр". 

3. Внести зміни і доповнення до рішення 30-ї сесії обласної ради 7-го 
скликання від 27.03.2019 №30-30/19 "Про реорганізацію шляхом перетворення 
комунальної медичної установи "Чернівецький обласний клінічний 
кардіологічний центр" в обласне комунальне некомерційне підприємство 
"Чернівецький обласний клінічний кардіологічний центр" а саме, п.1 викласти в 
наступній редакції: "Створити обласне комунальне некомерційне підприємство 
"Чернівецький обласний клінічний кардіологічний центр" та припинити  
юридичну особу ₋ комунальну медичну установу "Чернівецький обласний 
клінічний кардіологічний центр" (ЄДРПОУ 03397280, місцезнаходження: вул. 
Героїв Майдану, буд. 230,  місто Чернівці, Чернівецька область, 58013) шляхом 
приєднання до новоствореного обласного комунального некомерційного 
підприємства "Чернівецький обласний клінічний кардіологічний центр".  

4. Внести зміни і доповнення до рішення 27-ї сесії обласної ради 7-го 
скликання від 21.11.2018 №183-27/18 "Про реорганізацію шляхом перетворення 



обласної комунальної установи "Лікарня швидкої медичної допомоги" в 
обласне комунальне некомерційне підприємство "Лікарня швидкої медичної 
допомоги" а саме, п.1 викласти в наступній редакції: "Створити обласне 
комунальне некомерційне підприємство "Чернівецька лікарня швидкої 
медичної допомоги" та припинити  юридичну особу - обласну комунальну 
установу "Лікарня швидкої медичної допомоги" (ЄДРПОУ 02005740, 
місцезнаходження: вул. Фастівська, буд. 2, місто Чернівці, Чернівецька область, 
58023) шляхом приєднання до новоствореного обласного комунального 
некомерційного підприємства "Чернівецька лікарня швидкої медичної 
допомоги". 

5. Внести зміни і доповнення до рішення 32-ї сесії обласної ради 7-го 
скликання від 07.08.2019 №120-32/19 «Про реорганізацію шляхом перетворення 
комунальної медичної установи "Лікарня "Хоспіс" для хворих на туберкульоз" 
в обласне комунальне некомерційне підприємство "Лікарня "Хоспіс" для 
хворих на туберкульоз" а саме, п.1 викласти в наступній редакції: "Створити 
обласне комунальне некомерційне підприємство" Лікарня "Хоспіс" для хворих 
на туберкульоз" та припинити  юридичну особу ₋ комунальну медичну установу 
"Лікарня "Хоспіс" для хворих на туберкульоз" (ЄДРПОУ 05481346, 
місцезнаходження: вул. Калініна, буд. 1, с. Молодія, Глибоцький р-н, 
Чернівецька область, 60415) шляхом приєднання до новоствореного обласного 
комунального некомерційного підприємства "Лікарня "Хоспіс" для хворих на 
туберкульоз". 

6. Внести зміни і доповнення до рішення 30-ї сесії обласної ради 7-го 
скликання від 27.03.2019 №35-30/19 "Про реорганізацію шляхом перетворення 
обласної комунальної медичної установи "Чернівецький обласний 
наркологічний диспансер" в обласне комунальне некомерційне підприємство 
"Чернівецький обласний наркологічний диспансер" а саме, п.1 викласти в 
наступній редакції: "Створити обласне комунальне некомерційне підприємство 
"Чернівецький обласний наркологічний диспансер" та припинити  юридичну 
особу ₋ обласну комунальну медичну установу "Чернівецький обласний 
наркологічний диспансер"  (ЄДРПОУ 05481352, місцезнаходження: вул. 
Федьковича, буд. 29, місто Чернівці, Чернівецька область, 58022) шляхом 
приєднання до новоствореного обласного комунального некомерційного 
підприємства "Чернівецький обласний наркологічний диспансер". 

7. Внести зміни і доповнення до рішення 32-ї сесії обласної ради 7-го 
скликання від 07.08.2019 №117-32/19 «Про реорганізацію шляхом перетворення 
комунальної медичної установи "Обласний клінічний протитуберкульозний 
диспансер" в обласне комунальне некомерційне підприємство "Обласний 
клінічний протитуберкульозний диспансер" а саме, п.1 викласти в наступній 
редакції: "Створити обласне комунальне некомерційне підприємство 
"Чернівецький обласний клінічний протитуберкульозний диспансер" та 
припинити юридичну особу ₋ комунальну медичну установу "Обласний 
клінічний протитуберкульозний диспансер" (ЄДРПОУ 02005817, 
місцезнаходження: вул. І.Богуна, 18, місто Чернівці, Чернівецька область, 
58003) шляхом приєднання до новоствореного обласного комунального 
некомерційного підприємства "Чернівецький обласний клінічний 
протитуберкульозний диспансер". 

8. Внести зміни і доповнення до рішення 32-ї сесії обласної ради 7-го 



скликання від 07.08.2019 №119-32/19 "Про реорганізацію шляхом перетворення 
обласного протитуберкульозного санаторію "Красноїльськ" в обласне 
комунальне некомерційне підприємство обласний протитуберкульозний 
санаторій "Красноїльськ" а саме, п.1 викласти в наступній редакції: "Створити 
обласне комунальне некомерційне підприємство "Обласний 
протитуберкульозний санаторій "Красноїльськ" та припинити юридичну особу 
₋ обласний протитуберкульозний санаторій "Красноїльськ" (ЄДРПОУ 
02005786, місцезнаходження: вул. Ст. Великого, 173, смт. Красноїльськ, 
Сторожинецький р-н, Чернівецька область, 59022) шляхом приєднання до 
новоствореного обласного комунального некомерційного підприємства 
"Обласний протитуберкульозний санаторій "Красноїльськ".  

9. Внести зміни і доповнення до рішення 32-ї сесії обласної ради 7-го 
скликання від 07.08.2019 №118-32/19 "Про реорганізацію шляхом перетворення 
комунальної медичної установи "Обласний дитячий протитуберкульозний 
санаторій "Садгора" в обласне комунальне некомерційне підприємство 
"Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора" а саме, п.1 
викласти в наступній редакції: "Створити обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора" та 
припинити юридичну особу ₋ комунальну медичну установу "Обласний 
дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора" (ЄДРПОУ 02005993, 
місцезнаходження: вул. Івана Підкови, буд. 11, місто Чернівці, Чернівецька 
область, 58025) шляхом приєднання до новоствореного обласного 
комунального некомерційного підприємства "Обласний дитячий 
протитуберкульозний санаторій "Садгора".  

10. Внести зміни і доповнення до рішення 30-ї сесії обласної ради 7-го 
скликання від 27.03.2019 №33-30/19 "Про реорганізацію шляхом перетворення 
комунальної медичної установи "Чернівецька обласна психіатрична лікарня" в 
обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецька обласна 
психіатрична лікарня" а саме, п.1 викласти в наступній редакції: "Створити 
обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецька обласна 
психіатрична лікарня" та припинити  юридичну особу ₋ комунальну медичну 
установу "Чернівецька обласна психіатрична лікарня" (ЄДРПОУ 02005929, 
місцезнаходження: вул. М. Мусоргського, 2, місто Чернівці, Чернівецька 
область, 58005) шляхом приєднання до новоствореного обласного 
комунального некомерційного підприємства "Чернівецька обласна 
психіатрична лікарня". 

11. Внести зміни і доповнення до рішення 27-ї сесії обласної ради 7-го 
скликання від 21.11.2018 №182-27/18 "Про реорганізацію шляхом перетворення 
обласної комунальної установи "Чернівецька обласна клінічна лікарня" в 
обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецька обласна клінічна 
лікарня" а саме, п.1 викласти в наступній редакції: "Створити обласне 
комунальне некомерційне підприємство "Чернівецька обласна клінічна лікарня" 
та припинити  юридичну особу - обласну комунальну установу "Чернівецька 
обласна клінічна лікарня" (ЄДРПОУ 02005734, місцезнаходження: вул. 
Головна, буд. 137, місто Чернівці, Чернівецька область, 58001) шляхом 
приєднання до новоствореного обласного комунального некомерційного 
підприємства "Чернівецька обласна клінічна лікарня". 

12. Внести зміни і доповнення до рішення 31-ї сесії обласної ради 7-го 



скликання від 28.05.2019 №76-31/19 "Про внесення змін і доповнень до рішення 
31-ї сесії обласної ради 7-го скликання від 28.05.2019 №76-31/19 "Про 
реорганізацію шляхом перетворення "Чернівецького обласного медичного 
діагностичного центру" в обласне комунальне некомерційне підприємство 
"Чернівецький обласний медичний діагностичний центр" а саме, п.1 викласти в 
наступній редакції: "Створити обласне комунальне некомерційне підприємство 
"Чернівецький обласний медичний діагностичний центр" та припинити  
юридичну особу ₋ обласну комунальну установу "Чернівецький обласний 
медичний діагностичний центр" (ЄДРПОУ 03078161, місцезнаходження: вул. 
Небесної Сотні, 5а, місто Чернівці, Чернівецька область, 58022) шляхом 
приєднання до новоствореного обласного комунального некомерційного 
підприємства "Чернівецький обласний медичний діагностичний центр". 

13. Внести зміни і доповнення до рішення 30-ї сесії обласної ради 7-го 
скликання від 27.03.2019 №31-30/19 "Про реорганізацію шляхом перетворення 
комунальної установи "Чернівецький обласний клінічний онкологічний 
диспансер" в обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький 
обласний клінічний онкологічний диспансер" а саме, п.1 викласти в наступній 
редакції: "Створити обласне комунальне некомерційне підприємство 
"Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер" та припинити  
юридичну особу ₋ комунальну установу "Чернівецький обласний клінічний 
онкологічний диспансер" (ЄДРПОУ 02005792, місцезнаходження: вул. Героїв 
Майдану, буд. 245, місто Чернівці, Чернівецька область, 58013) шляхом 
приєднання до новоствореного обласного комунального некомерційного 
підприємства "Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер". 

14. Внести зміни і доповнення до рішення 31-ї сесії обласної ради 7-го 
скликання від 28.05.2019 №75-31/19 "Про реорганізацію шляхом перетворення 
обласної комунальної установи "Чернівецький обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф" в обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Чернівецький обласний центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф" а саме, п.1 викласти в наступній редакції: 
"Створити обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький 
обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" та 
припинити юридичну особу ₋ обласну комунальну установу "Чернівецький 
обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" 
(ЄДРПОУ 38536069, місцезнаходження: вул. М. Мусоргського, 8, місто 
Чернівці, Чернівецька область, 58018) шляхом приєднання до новоствореного 
обласного комунального некомерційного підприємства "Чернівецький 
обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".  

15. Внести зміни і доповнення до рішення 30-ї сесії обласної ради 7-го 
скликання від 27.03.2019 №34-30/19 "Про реорганізацію шляхом перетворення 
комунальної медичної установи "Чернівецький обласний шкірно-
венерологічний диспансер" в обласне комунальне некомерційне підприємство 
"Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер" а саме, п.1 
викласти в наступній редакції: "Створити обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер" та 
припинити юридичну особу ₋ комунальну медичну установу "Чернівецький 
обласний шкірно-венерологічний диспансер" (ЄДРПОУ 02009595, 
місцезнаходження: вул. Раймунда-Фрідріха Кайндля, буд. 9, місто Чернівці, 



Чернівецька область, 58022) шляхом приєднання до новоствореного обласного 
комунального некомерційного підприємства "Чернівецький обласний шкірно-
венерологічний диспансер". 

16. Замінити в пунктах 4 та 5 рішень, зазначених в пунктах 1-15 цього 
висновку слово «перетворення» на слово «приєднання». 

17. Внести відповідні проекти рішень для розгляду на сесії обласної ради. 

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

 

X. Слухали: 
Про розгляд звернення Міністерства охорони здоров'я України від 

29.05.2019 №26/13951 щодо надання згоди на прийняття цілісно майнових 
комплексів лабораторних центрів МОЗ України з державної власності у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст області в особі Чернівецької 
обласної ради. 
Виступили: Чернушка С.І., Гопко Н.В. 

Вирішили:  

1. Погодити надання згоди на прийняття цілісних майнових 
комплексів лабораторних центрів МОЗ України з державної власності у 
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області в особі 
Чернівецької обласної ради, а саме: 

 
№ Найменування Площа 

м.кв. 
Вартість 

(грн.) Рік забудови 

1. 
Адміністративні будівлі 

Путильський р-н, смт. Путила,               
вул. Українська, 74 

226,6 630905,00 1975 

2. 
Господарські будівлі 

Путильський р-н, смт. Путила,           
вул. Українська, 74 

158,39 115215,00 1975 

3. 
Нежитлова будівля 

Сокирянський  р-н, м. Сокиряни,               
вул. Грушевського, 7 

86,6 157726,00 1966 

4. 
Нежитлова будівля 

Герцаївський р-н, м. Герца,                    
вул. Центральна, 27 

131,40 142293,00 1955 

5. 
Господарські будівлі 

Герцаївський р-н, м. Герца,                     
вул. Центральна, 27 

94,2 60249,00 1955 

 
2. Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії обласної 

ради. 

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

 



XІ. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проекту рішення "Про внесення змін до Регіональної програми розвитку КП 
"Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад" 
на 2019-2021 роки". 
Виступили: Федорук А.І. 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про внесення змін до Регіональної програми 
розвитку КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності 
територіальних громад" на 2019-2021 роки" для розгляду на сесії обласної ради. 

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

 

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

04.01.2019 №040119/2, від 22.05.2018 №220518/1, щодо відведення земельної 
ділянки площею 0,4 га за адресою: в І.Підкови, 11 в м. Чернівцях для 
будівництва багатоквартирного житлового будинку та звернення ВГО "Ніхто 
Крім Нас" від 19.12.18 №1128. 
Виступили: Чернушка С.І. 

Вирішили:  

1. Звернення приватної виробничо-комерційної фірми "Зірка" від 
04.01.2019 №040119/2, від 22.05.2018 №220518/1, щодо відведення земельної 
ділянки площею 0,4 га за адресою: в І.Підкови, 11 в м. Чернівцях для 
будівництва багатоквартирного житлового будинку та звернення ВГО "Ніхто 
Крім Нас" від 19.12.18 №1128 взяти до відома. 

2. Відмовити приватній виробничо-комерційної фірмі "Зірка" у 
відведенні земельної ділянки площею 0,4 га за адресою: в І.Підкови, 11 в м. 
Чернівцях для будівництва багатоквартирного житлового будинку, у зв’язку з 
відсутністю сформованої земельної ділянки. 

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

 

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

кардіологічний центр" від 22.08.2019 №623 щодо припинення та передачу права 
постійного користування земельною ділянкою за адресою: вул. Героїв 
Майдану, 230 в м. Чернівцях. 



Виступили: Чернушка С.І., Ванзуряк О.К. 

Вирішили:  

1. Звернення КМУ "Чернівецький обласний клінічний кардіологічний 
центр" від 22.08.2019 №623 щодо припинення та передачу права постійного 
користування земельною ділянкою за адресою: вул. Героїв Майдану, 230 в м. 
Чернівцях взяти до відома. 

2. Вважати за доцільне припинення права постійного користування 
земельною ділянкою площею 0,9994 га, кадастровий номер 
7310136300:15:004:0001 за адресою: вул. Героїв Майдану, 230 в м. Чернівцях за 
комунальною медичною установою "Чернівецький обласний клінічний 
кардіологічний центр" та передати її в постійне користування обласного 
комунального підприємства "Центр комунального майна". 

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

Результат голосування: 7 - "за", 1 - "утримався". 
Рішення прийнято. 

 

XІV. Слухали: 
Про розгляд звернення Чернівецької обласної ради профспілок від 

11.06.2019 №01-14/130 щодо повернення облпрофраді комплексу 
профспілкових курсів (м. Чернівці, Проспект Незалежності, 98) або передачу у 
власність іншого рівноцінного за площею майна. 
Виступили: Шкварковський В.А., Бубнов К.І., Чернушка С.І. 

Вирішили:  

Враховуючи, що на даний час у вище зазначеному приміщенні знаходиться 
КМУ «Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня», а також те що рішенням 
8-ї сесії обласної ради ХХІІІ скликання від 18.08.1999р. № 71-8/99 Чернівецькій 
обласній раді профспілок передано в безоплатне користування приміщення за 
адресою: м. Чернівці, вул. Кафедральна, 2, площею 1575,9 кв.м., вважати 
недоцільним повернення облпрофраді комплексу профспілкових курсів (м. 
Чернівці, Проспект Незалежності, 98) або передачу у власність іншого 
рівноцінного за площею майна. 

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

 

XV. Слухали: 
Про розгляд звернення орендаря ТОВ "Преміум Текс" щодо погодження 

проектно-кошторисної документації на проведення невід'ємних поліпшень 
орендованого майна (частини приміщень будівлі літ Ж) за адресою: вул. 
Текстильників, 1 в м. Чернівцях. 



Виступили: Бубнов К.І. 

Вирішили:  

1. Погодити проектно-кошторисну документацію на проведення 
невід’ємних поліпшень орендованого майна (частини приміщень будівлі літ Ж) 
згідно договору оренди нерухомого майна від 15.08.2018 №9/18 за адресою: 
пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях та обсяг витрат у сумі 406,063 тис. грн. 

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

 

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

 

XVІ. Слухали: 
Про розгляд звернення ТОВ "Ясик" щодо погодження проектно-

кошторисної документації на проведення невід'ємних поліпшень та надання 
дозволу на проведення реконструкції орендованого майна (приміщень підвалу 
та першого поверху будинку літ. А) за адресою: вул. Героїв Майдану, 85 в м. 
Чернівцях. 
Виступили: Бубнов К.І. 

Вирішили:  

1. Надати дозвіл орендарю – товариству з обмеженою 
відповідальністю "Ясик" на проведення невід’ємних поліпшень шляхом 
здійснення реконструкції орендованого майна (частини приміщень підвалу та 
першого поверху будинку літ А) згідно договору оренди нерухомого майна від 
29.07.2019 №5/19 за адресою: вул. Героїв Майдану, 85 в м. Чернівцях. 

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

 

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

 

XVIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення ТОВ "Ясик" щодо внесення змін до договору 

оренди нерухомого майна від 29.07.2019 №5/19 в частині зміни мети оренди. 
Виступили: Бубнов К.І. 

Вирішили:  

Погодити внесення змін до договору оренди нерухомого майна від 
29.07.2019 № 5/19 між Чернівецькою обласною радою та ТОВ "Ясик" за 



адресою: вул. Героїв Майдану, 85 в м. Чернівцях в частині зміни мети оренди, 
виклавши пункт 1.3. договору в такій редакції:  

"1.3. Майно передається в оренду під розміщення закладу громадського 
харчування". 

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

 

XVIIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення орендаря ТОВ "С.К.-Інтер Плюс" щодо погодження 

проектно-кошторисної документації на проведення невід'ємних поліпшень та 
надання дозволу на проведення реконструкції орендованого майна (будівля літ. 
А) за адресою: вул. Соборна, 4 в м. Чернівцях. 
Виступили: Бубнов К.І. 

Вирішили:  

1. Надати дозвіл орендарю - товариству з обмеженою 
відповідальністю "С.К.-Інтер Плюс" на проведення невід’ємних поліпшень 
шляхом здійснення реконструкції орендованого майна (будівлі літ А) згідно 
договору оренди нерухомого майна від 03.08.2018 №8/18 за адресою: площа 
Соборна, 4 в м. Чернівцях. 

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

 

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

 

XІX. Слухали: 
Про розгляд звернення ФОП Мочарного М.В. щодо погодження проектно-

кошторисної документації на проведення невід'ємних поліпшень орендованого 
майна (частини приміщень літери "Б") за адресою: вул. Паризької Комуни,1 в 
м. Чернівцях. 
Виступили: Бубнов К.І. 

Вирішили:  

1. Погодити проектно-кошторисну документацію на проведення 
невід’ємних поліпшень орендованого майна (частини приміщень будівлі літ Б) 
згідно договору оренди нерухомого майна від 01.07.2009 №18/09 за адресою:  
вул. Паризької комуни, 1 в м. Чернівцях та обсяг витрат у сумі 438,788 тис. грн. 

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

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



 

XX. Слухали: 
Про розгляд звернення орендаря приватного підприємства "Редакція газети 

"Буковинське віче" щодо погодження проектно-кошторисної документації на 
проведення невід'ємних поліпшень орендованого майна (цокольне приміщення) 
за адресою: вул. Федьковича, 52 в м. Чернівцях. 
Виступили: Бубнов К.І. 

Вирішили:  

1. Погодити проектно-кошторисну документацію на проведення 
невід’ємних поліпшень орендованого майна (цокольного приміщення будівлі літ 
А) згідно договору оренди нерухомого майна в редакції додаткової угоди від 
01.11.2008 № 85-Д за адресою: вул. Федьковича, 52 в м. Чернівцях та обсяг 
витрат у сумі 639,193 тис. грн. 

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

 

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

 

XXІ. Слухали: 
Про розгляд звернення орендаря ТОВ "Космос 2017" щодо погодження 

проектно-кошторисної документації на проведення невід'ємних поліпшень 
орендованого майна (приміщення першого поверху) за адресою: вул. 
Федьковича, 52 в м. Чернівцях. 
Виступили: Бубнов К.І. 

Вирішили:  

1. Погодити проектно-кошторисну документацію на проведення 
невід’ємних поліпшень орендованого майна (приміщення першого поверху 
будівлі літ А) згідно договору оренди нерухомого майна від 31.07.2018 № 6/18 
за адресою: вул. Федьковича, 52 в м. Чернівцях та обсяг витрат у сумі 671,629 
тис. грн. 

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

 

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

 

XXIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення орендаря ТОВ "Космос 2017" щодо погодження 

проектно-кошторисної документації на проведення невід'ємних поліпшень 



орендованого майна (приміщення мансарди) за адресою: вул. Федьковича, 52 в 
м. Чернівцях. 
Виступили: Бубнов К.І. 

Вирішили:  

1. Погодити проектно-кошторисну документацію на проведення 
невід’ємних поліпшень орендованого майна (приміщення мансарди будівлі літ 
А) згідно договору оренди нерухомого майна від 31.07.2018 № 5/18 за адресою: 
вул. Федьковича, 52 в м. Чернівцях та обсяг витрат у сумі 798,914 тис.грн. 

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

 

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

 

XXIIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення Чернівецького регіонального центру 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та 
організацій щодо передачі в оренду на пільгових умовах нерухомого майна за 
адресою: вул. Героїв Майдану, 5 в м. Чернівцях. 
Виступили: Бубнов К.І. 

Вирішили:  

1. Вважати за доцільне передати в оренду на пільгових умовах 
нерухоме майно (частину приміщення четвертого поверху) площею 209,2 кв.м. 
за адресою: вул. Героїв Майдану, 5 в м. Чернівцях для розміщення 
Чернівецького регіонального центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установ та організацій на строк 2 роки 11 місяців, 
встановивши річну оренду плату у розмірі 1 грн. 

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

 

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

 

XXІV. Слухали: 
Про розгляд звернення Новоселицького медичного коледжу БДМУ щодо 

передачі в оренду нерухомого майна за адресою: 1 Травня, 20 в м. Новоселиця. 
Виступили: Бубнов К.І. 



Вирішили:  

1. Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (частину 
приміщення будівлі літ А) площею 11,75 кв.м. за адресою: вул. 1 Травня, 20 в  
м. Новоселиці. 

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

3. Визначити фіксовані умови оренди: 
3.1. Використання майна під розміщення буфету без продажу товарів 

підакцизної групи та продажу канцтоварів; 
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 місячної 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. 

 

XXV. Слухали: 
Про розгляд звернення Західного регіонального управління Державної 

прикордонної служби України від 18.01.2019 №74/448 щодо надання земельної 
ділянки в м. Чернівцях для будівництва житла з об’єктами соціально-
побутового призначення. 
Виступили: Чернушка С.І. 

Вирішили:  

У зв’язку з відсутністю вільної сформованої земельної ділянки у 
відповідності до чинного законодавства, вважати недоцільним надання 
земельної ділянки в м. Чернівцях для будівництва житла з об’єктами соціально-
побутового призначення. 

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

 
 
 



XXVІ. Слухали: 
Про розгляд звернення державної прикордонної служби України №0.74-

12615/0/6-18-Вих від 17.12.2018 щодо виділення земельної ділянки в м. 
Чернівцях під будівництво багатоквартирного житлового будинку для 
забезпечення житлом прикордонників та членів їх сімей. 
Виступили: Чернушка С.І. 

Вирішили:  

У зв’язку з відсутністю вільної сформованої земельної ділянки у 
відповідності до чинного законодавства, вважати недоцільним виділення 
земельної ділянки в м. Чернівцях під будівництво багатоквартирного 
житлового будинку для забезпечення житлом прикордонників та членів їх 
сімей. 

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

 

XXVIІ. Слухали: 
Про розгляд рішення конкурсної комісії щодо розгляду пропозицій на 

оренду цілісно майнового комплексу Чернівецького обласного комунального 
підприємства "Бальнеологічний санаторій "Брусниця". 
Виступили: Бубнов К.І. 

Вирішили:  

1. Рішення конкурсної комісії обласної ради з передачі в оренду майна 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області взяти до відома. 

2. Внести на розгляд сесії обласної ради проект рішення щодо укладення 
договору оренди цілісного майнового комплексу Чернівецького обласного 
комунального підприємства "Бальнеологічний санаторій "Брусниця". 

 

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

 

XXVIIІ. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради "Про звернення депутатів 

Чернівецької обласної ради VII скликання до регіональної філії "Львівська 
залізниця" публічного акціонерного товариства "Українська залізниця". 
Виступили: Чернушка С.І. 

Вирішили:  

Рекомендувати проект рішення сесії обласної ради "Про звернення 
депутатів Чернівецької обласної ради VII скликання до регіональної філії 



"Львівська залізниця" публічного акціонерного товариства "Українська 
залізниця" для розгляду на сесії обласної ради. 

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

 

XXІX. Слухали: 
Про списання, передачу та відчуження окремого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області. 
Виступили: Чернушка С.І. 

Вирішили:  

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

1.1. Комунальної медичної установи "Чернівецький обласний клінічний 
кардіологічний центр": 

1.1.1. Електрокардіограф "Юкард-200", 1998 року випуску, інвентарний 
номер 101470546, заводський номер 02610, балансовою вартістю 10050,00 грн., 
із нарахованим повним зносом; 

1.1.2. Електрокардіограф "Юкард-100", 2005 року випуску, інвентарний 
номер 101480378, заводський номер К.102.05024.0043, балансовою вартістю 
8100,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.1.3. Монітор ЮМ-300 "Ютас", 2000 року випуску, інвентарний номер 
101470299, заводський номер 03474, балансовою вартістю 24840,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.1.4. Тест. система Cocdiak reader, 2006 року випуску, інвентарний номер 
101480408, заводський номер 2013107, балансовою вартістю 14000,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.1.5. Холтер ЕКГ DiaCard, 2005 року випуску, інвентарний номер 
101470384, заводський номер 00210.00211, балансовою вартістю 10395,00 грн., 
із нарахованим повним зносом. 

1.2. Обласної комунальної установи "Хотинський психоневрологічний 
будинок-інтернат": 

1.2.1. Машина отжимна МО 25-А, 2008 року випуску, інвентарний номер 
10490179, балансовою вартістю 24000,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.2.2. Машина пральна МСТ-259, 2002 року введений в експлуатацію, 
інвентарний номер 10490177, балансовою вартістю 9870,00 грн., із нарахованим 
повним зносом; 

1.2.3. Машина пральна Whirlpool, 2008 року введений в експлуатацію, 
інвентарний номер 10490132, балансовою вартістю 9200,00 грн., із нарахованим 
повним зносом; 

1.2.4. М'ясорубка МИМ-300, 2008 року випуску, інвентарний номер 
10490182, балансовою вартістю 6250,00 грн., із нарахованим повним зносом; 



1.2.5. Трактор МТЗ-80, 1991 року випуску, інвентарний номер 10510011, 
реєстраційний номер 02180 СЕ, заводський номер 810432, номер двигуна 
682468, балансовою вартістю 29480,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

1.3. Чернівецького обласного медичного діагностичного центру: 
1.3.1. Гастроскоп GJF-Q10, 1990 року випуску, інвентарний номер 

101470246, балансовою вартістю 13305,29 грн., із нарахованим повним зносом; 
1.3.2. Гастрофiброскоп GIF-XQ40, 2003 року випуску, інвентарний номер 

101470919, балансовою вартістю 84900,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
1.3.3. Колоноскоп F TYPE 10 L Olimpus, 1990 року випуску, інвентарний 

номер 101470250, балансовою вартістю 13491,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.3.4. Колоноскоп F TYPE 10 L Olimpus, 1990 року випуску інвентарний 
номер 101470252, балансовою вартістю 13491,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.3.5. УЗА для досліджень внутрішніх органів Aloka SSD-630, зав. № 
01М4217, 1991 року випуску, інвентарний номер 101470294, балансовою 
вартістю 98316,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.3.6. Контрольно-вимiрювальний комплекс /УЗД апарат/ AU4 IDEA, зав. 
№ 20137 BIOMEDIKA /Італія/, 1995 року випуску, інвентарний номер 
101470777, балансовою вартістю 164424,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.3.7. Комплекс рентгенівський мамограф «Мадис», 2004 року випуску, 
інвентарний номер 101470951, балансовою вартістю 271010,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.3.8. Проявочна машина «Кровлекс», 2007 року випуску, інвентарний 
номер 101471052, балансовою вартістю 19415,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.3.9. Ехокардіограф СП Sonos 100/Hewlett-Packard, 1992 року випуску, 
інвентарний номер 101470518, балансовою вартістю 161007,00 грн., із 
нарахованим повним зносом. 

1.4. Обласної комунальної установи "Чернівецька обласна клінічна 
лікарня": 

1.4.1. Н-р апаратів д/зовніш.фіксації кісток, 2008 року випуску, 
інвентарний номер 101493636, балансовою вартістю 43990,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.4.2. Гамма-камера ГКС-301Т, 2000 року випуску, інвентарний номер 
101493446, балансовою вартістю 700000,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.4.3. Апарат для гемодіалізу 4008 S, 2009 року випуску, інвентарний 
номер 101493669, балансовою вартістю 190000,00 грн., із нарахованим зносом 
172516,00 грн.; 

1.4.4. Апарат для гемодіалізу 4008 S, 2002 року випуску, інвентарний 
номер 101493615, балансовою вартістю 149800,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 



1.4.5. Апарат для гемодіалізу 4008 S, 2002 року випуску, інвентарний 
номер 101493628, балансовою вартістю 118000,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.4.6. Система водо очистки RO-800, 1985 року випуску, інвентарний 
номер 101423464, балансовою вартістю 77276,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.4.7. Аналізатор агрегації тромбоцитів, 2003 року випуску, інвентарний 
номер 101453492, балансовою вартістю 23900,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.4.8. Аналізатор агрегації тромбоцитів, 2003 року випуску, інвентарний 
номер 101453493, балансовою вартістю 23900,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.4.9. Гемокоагулометр, 2004 року випуску, інвентарний номер 101493535, 
балансовою вартістю 13571,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.4.10. Центрфуга лаборант. Дніпро-МПВ, 2002 року випуску, інвентарний 
номер 101453479, балансовою вартістю 6448,00 грн., із нарахованим повним 
зносом. 

1.5. Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Михайла 
Івасюка: 

1.5.1. Комп'ютер Р ІІІ, 2005 року випуску, інвентарний номер 10480127, 
балансовою вартістю 5425,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.5.2. Комп'ютер Р ІV, 2005 року випуску, інвентарний номер 10480129, 
балансовою вартістю 5724,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.5.3. Ксерокс CANON 7161, 2005 року випуску, інвентарний номер 
10480132, балансовою вартістю 5280,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.5.4. Ксерокс А3 CANON 7161, 2006 року випуску, інвентарний номер 
10480146, балансовою вартістю 5545,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.5.5. Комп'ютер ІВМ-Sor 205, 2004 року випуску, інвентарний номер 
10480112, балансовою вартістю 14550,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

1.6. Комунальної медичної установи "Чернівецька обласна психіатрична 
лікарня": 

1.6.1. Апарат УЗД LS 3000 б/у, 1986 року випуску, інвентарний номер 
101490018, балансовою вартістю 23486,00 грн., із нарахованим зносом 8221,00 
грн.; 

1.6.2. Апарат монітор "Ютас" б/у, 2007 року випуску, інвентарний номер 
101480906, балансовою вартістю 10000,00 грн., із нарахованим зносом 9079,99 
грн.; 

1.6.3. Комплекс анестезіологічний реанімаційний "Емансіс" у складі апарат 
штучної вентиляції легень для дорослих та дітей (Китай), 2010 року випуску, 
інвентарний номер 101480912, балансовою вартістю 150000,00 грн., із 
нарахованим зносом 130000,00 грн.; 

1.6.4. Монітор пацієнта ПМП-02, 2010 року випуску, інвентарний номер 
101480929, балансовою вартістю 19800,00 грн., із нарахованим зносом 15840,00 
грн.; 



1.6.5. Монітор пацієнта ПМП-02, 2010 року випуску, інвентарний номер 
101480930, балансовою вартістю 19800,00 грн., із нарахованим зносом15840,00 
грн.; 

1.6.6. Кисневий концент. Біомед (Китай), 2010 року випуску, інвентарний 
номер 101440905, балансовою вартістю 31300,00 грн., із нарахованим зносом 
25041,49 грн. 

1.7. Обласного протитуберкульозного санаторію "Красноїльськ", пральна 
машина "LG", 2009 року випуску, інвентарний номер 10480054, балансовою 
вартістю 9950,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

1.8. Державної установи "Чернівецький обласний лабораторний центр 
Міністерства здоров'я України": 

1.8.1. Сервісна станція, 1992 року випуску, інвентарний номер 101480826, 
балансовою вартістю 6356,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.8.2. Ксерокс С, 1995 року випуску, інвентарний номер 101480829, 
балансовою вартістю 6200,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.8.3. Спектрофотомір, 1991 року випуску, інвентарний номер 101450096, 
балансовою вартістю 33000,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.8.4. Стерилізатор ВК-75, 1994 року випуску, інвентарний номер 
101450105, балансовою вартістю 5207,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.8.5. Спектрометр АМА, 1990 року випуску, інвентарний номер 
101430086, балансовою вартістю 40549,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.8.6. Радіометр ІМД-12, 1989 року випуску, інвентарний номер 101450116, 
балансовою вартістю 33965,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.8.7. Бета-гамма-радіометр РИ-БГ-1, 1999 року випуску, інвентарний 
номер 101450118, балансовою вартістю 21360,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.8.8. Прибор ШВІЛ-01 Д 05, 1990 року випуску, інвентарний номер 
101450132, балансовою вартістю 11576,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.8.9. Прибор ШВІЛ-01 Д 05, 1990 року випуску, інвентарний номер 
101450136, балансовою вартістю 11576,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.8.10. Декадно-рахункова установка ДП-100 "Тобол", 1968 року випуску, 
інвентарний номер 101450124, балансовою вартістю 5574,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.8.11. Хроматограф НР, 1988 року випуску, інвентарний номер 101450176, 
балансовою вартістю 23000,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.8.12. Термостат, 1992 року випуску, інвентарний номер 101450220, 
балансовою вартістю 10960,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.8.13. Термостат ПС, 1979 року випуску, інвентарний номер 101450218, 
балансовою вартістю 23216,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.8.14. Холодильник, 1990 року випуску, інвентарний номер 101490743, 
балансовою вартістю 11202,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.8.15. Холодильник, 1990 року випуску, інвентарний номер 101490744, 
балансовою вартістю 11202,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.8.16. Холодильник, 1989 року випуску, інвентарний номер 101490726, 
балансовою вартістю 7189,00 грн., із нарахованим повним зносом; 



1.8.17. Термостат, 1989 року випуску, інвентарний номер 101490736, 
балансовою вартістю 6720,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.8.18. Аквадистилятор ДП-25, 1991 року випуску, інвентарний номер 
101450375, балансовою вартістю 102780,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.8.19. Термостат ГПУ, 1990 року випуску, інвентарний номер 101490715, 
балансовою вартістю 6689,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.8.20. Ваги, 1990 року випуску, інвентарний номер 101430153, 
балансовою вартістю 5681,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.8.21. Пробовідбірник "Тайфун", 1991 року випуску, інвентарний номер 
10147012, балансовою вартістю 15345.00 грн., із нарахованим повним зносом;  

1.8.22. Огорожа дерев'яна, 1981 року випуску, інвентарний номер 
101330008, балансовою вартістю 13103,00 грн., із нарахованим повним зносом;  

1.8.23. Холодильна установка водяна, 1994 року випуску, інвентарний 
номер 14481,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

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

2.1. Комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна 
спільної власності територіальних громад" на баланс Чернівецької обласної 
державної адміністрації: 

2.1.1. Блок керування Gonsin TL-Z3, 01.09.2018 року введений в 
експлуатацію, інвентарний номер 10480085, балансовою вартістю 25586,00 
грн., із нарахованим зносом 6396,00 грн.; 

2.1.2. Пульт делегата Gonsin TL-VD3300, 01.09.2018 року введений в 
експлуатацію, інвентарний номер 10480086, балансовою вартістю 59250,00 
грн., із нарахованим зносом 14812,00 грн.; 

2.1.3. Комутаційний кабель Gonsin 8P-T3, 01.09.2018 року введений в 
експлуатацію, інвентарний номер 10480087, балансовою вартістю 6608,00 грн., 
із нарахованим зносом 1652,00 грн.; 

2.1.4. Цифровий аудіомікшер DAM614, 01.09.2018 року введений в 
експлуатацію, інвентарний номер 10480088, балансовою вартістю 26808,00 
грн., із нарахованим зносом 6702,00 грн.; 

2.1.5. Двохканальний підсилювач Ecler eHSA2-150, 01.09.2018 року 
введений в експлуатацію, інвентарний номер 10480089, балансовою вартістю 
17506,00 грн., із нарахованим зносом 4377,00 грн.; 

2.1.6. Конференц-камера Vegavision VV-PTZ120WHU3 з мікшером Shure 
FNIUSB-MATRIS, 01.09.2018 року введений в експлуатацію, інвентарний 
номер 10480090, балансовою вартістю 30951,00 грн., із нарахованим зносом 
7738,00 грн.; 

2.1.7. Мережевий аудіо інтерфейс USB з матричним мікшером Shure 
FNIUSB-MATRIS, 01.09.2018 року введений в експлуатацію, інвентарний 
номер 10480091, балансовою вартістю 17293,00 грн., із нарахованим зносом 
4323,00 грн.; 



2.1.8. Проектор Р5330W, 01.09.2018 року введений в експлуатацію, 
інвентарний номер 10480092, балансовою вартістю 6000,00 грн., із нарахованим 
зносом 1500,00 грн.; 

2.1.9. Комп'ютер VOSTRO-15  серія № 9С1SBL2, 01.09.2018 року введений 
в експлуатацію, інвентарний номер 10480093, балансовою вартістю 15000,00 
грн., із нарахованим зносом 3750,00 грн.; 

2.1.10. Конференцсистема мікроброні TL-VX3300, 01.09.2018 року 
введений в експлуатацію, інвентарний номер 10480094, балансовою вартістю 
6873,00 грн., із нарахованим зносом 1718,00 грн.; 

2.1.11. Пульт голови Gonsin TL-VX3300, 1 шт., 01.09.2018 року введений в 
експлуатацію, балансовою вартістю 4304,00 грн., із нарахованим зносом 0,00 
грн.; 

2.1.12. З'єднувальний кабель Gonsin 8PS-10, 1 шт., 01.09.2018 року 
введений в експлуатацію, балансовою вартістю 825,00 грн., із нарахованим 
зносом 0,00 грн.; 

2.1.13. Гучномовець настінний Ecler eAMBIT-106WH, 4 шт., 01.09.2018 
року введений в експлуатацію, балансовою вартістю 13692,00 грн., із 
нарахованим зносом 0,00 грн.; 

2.1.14. Підставка lkz камери, проектора Projector carts, 1 шт., 01.09.2018 
року введений в експлуатацію, балансовою вартістю 199,00 грн., із 
нарахованим зносом 0,00 грн.; 

2.1.15. Екран модель № ZU12-unsversal wireless 12V ProjectorTrigger, 1 шт., 
01.09.2018 року введений в експлуатацію, балансовою вартістю 199,00 грн., із 
нарахованим зносом 0,00 грн.; 

2.1.16. D-Link wireless #150 hore router модель DIR-300S, 1 шт., 01.09.2018 
року введений в експлуатацію, балансовою вартістю 1399,00 грн., із 
нарахованим зносом 0,00 грн.; 

2.1.17. Shure ANIUSB-MATRIS, 1 шт., 01.09.2018 року введений в 
експлуатацію, балансовою вартістю 4102,00 грн., із нарахованим зносом 0,00 
грн.; 

2.1.18. Plootee, 1 шт., 01.09.2018 року введений в експлуатацію, 
балансовою вартістю 1640,00 грн., із нарахованим зносом 0,00 грн.; 

2.1.19. Belik UPS PRO-900, 1 шт., 01.09.2018 року введений в експлуатацію, 
балансовою вартістю 1232,00 грн., із нарахованим зносом 0,00 грн.; 

2.1.20. Стільці офісні, 27 шт., 01.09.2018 року введений в експлуатацію, 
балансовою вартістю 47520,00 грн., із нарахованим зносом 0,00 грн.; 

2.1.21. Шафа для апаратури, 1 шт., 01.09.2018 року введений в 
експлуатацію, балансовою вартістю 3600,00 грн., із нарахованим зносом 0,00 
грн.; 

2.1.22. Шафа для документів, 2 шт., 01.09.2018 року введений в 
експлуатацію, балансовою вартістю 11560,00 грн., із нарахованим зносом 0,00 
грн.; 

2.1.23. Стіл для апаратури, 1 шт., 01.09.2018 року введений в експлуатацію, 
балансовою вартістю 1700,00 грн., із нарахованим зносом 0,00 грн.; 



2.1.24. Стіл комп'ютерний, 1 шт., 01.09.2018 року введений в експлуатацію, 
балансовою вартістю 2000,00 грн., із нарахованим зносом 0,00 грн.; 

2.1.25. Кришка конференцстола, 1 шт., 01.09.2018 року введений в 
експлуатацію, балансовою вартістю 2250,00 грн., із нарахованим зносом 0,00 
грн.; 

2.1.26. Камера VEGA VV-PT2120WHO3, 1 шт., 01.09.2018 року введений в 
експлуатацію, балансовою вартістю 1433,00 грн., із нарахованим зносом 0,00 
грн.; 

2.1.27. Колонки NEST106, 4 шт., 01.09.2018 року введений в експлуатацію, 
балансовою вартістю 7596,00 грн., із нарахованим зносом 0,00 грн.; 

2.1.28. Шнури Consin BP-T3, 16 шт., 01.09.2018 року введений в 
експлуатацію, балансовою вартістю 18357,00 грн., із нарахованим зносом 0,00 
грн.; 

2.1.29. Шнур Consin BRS-10, 1 шт., 01.09.2018 року введений в 
експлуатацію, балансовою вартістю 1147,00 грн., із нарахованим зносом 0,00 
грн.; 

2.1.30. Монітор (гучномовець) AUDIO DAP, 30.03.2012 року введений в 
експлуатацію, інвентарний номер 10480051, балансовою вартістю 2300,00 грн., 
із нарахованим повним зносом; 

2.1.31. Монітор (гучномовець) AUDIO DAP, 30.03.2012 року введений в 
експлуатацію, інвентарний номер 10480057, балансовою вартістю 2300,00 грн., 
із нарахованим повним зносом; 

2.1.32. Підсилювач мікрофона АМ 1122-N, 30.03.2012 року введений в 
експлуатацію, інвентарний номер 10480052, балансовою вартістю 4816,00 грн., 
із нарахованим повним зносом; 

2.1.33. Безпровідна система SHURE, 30.03.2012 року введений в 
експлуатацію, інвентарний номер 10480053, балансовою вартістю 2984,00 грн., 
із нарахованим повним зносом; 

2.1.34. Мікрофон на підставці, 30.03.2012 року введений в експлуатацію, 
інвентарний номер 10480054, балансовою вартістю 3539,00 грн., із нарахованим 
повним зносом; 

2.1.35. Мікрофон на підставці, 22.09.2012 року введений в експлуатацію, 
інвентарний номер 10480055, балансовою вартістю 3553,00 грн., із нарахованим 
повним зносом; 

2.1.36. Мікрофон на підставці, 30.03.2012 року введений в експлуатацію, 
інвентарний номер 10480056, балансовою вартістю 3526,00 грн., із нарахованим 
повним зносом; 

2.1.37. Крісло шкіряне, 1 шт., 21.06.2017 введений в експлуатацію, 
балансовою вартістю 1625,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

2.1.38. Крісло офісне, 1шт., 18.04.2016 введений в експлуатацію, 
балансовою вартістю 957,50 грн., із нарахованим повним зносом. 

2.2. Обласної комунальної установи "Чернівецька обласна клінічна 
лікарня" на баланс військової частини А0216, автомобіль ВАЗ 2121, 1989 року 
випуску, реєстраційний номер 0731 ЧВА, номер двигуна 0912994, номер шасі 



0740644, інвентарний номер 101510067, балансовою вартістю 5463,00 грн., із 
нарахованим повним зносом. 

3. Внести  на  розгляд сесії обласної  ради  питання про надання  дозволу на 
відчуження з балансу: 

3.1. Комунального закладу "Чернівецький обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді", автомобіля ГАЗ 5204, 1967 року 
випуску, реєстраційний номер 5037 ЧВА, номер двигуна 0022034, номер шасі 
0951121, інвентарний номер 101510001, балансовою вартістю 1800,00 грн., із 
нарахованим повним зносом. 

4. Надати дозвіл на списання в установленому порядку з балансу: 
4.1. Педагогічного коледжу Чернівецького національного університету ім. 

Ю. Федьковича: 
4.1.1. Сист. Блок Celeron 1700, 2002 року випуску, інвентарний номер 

01380726, балансовою вартістю 2565,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
4.1.2. Комп'ютер Intel Celeron 2.4, 2003 року випуску, інвентарний номер 

01380777, балансовою вартістю 3425,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
4.1.3. Комп'ютер Celeron 1700, 2004 року випуску, інвентарний номер 

01380806, балансовою вартістю 2530,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
4.1.4. Комп'ютер, 2009 року випуску, інвентарний номер 01380986, 

балансовою вартістю 3830,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
4.1.5. Ноутбук Asus А6, 2006 року випуску, інвентарний номер 01380860, 

балансовою вартістю 4545,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
4.1.6. Ноутбук Toshiba L300, 2009 року випуску, інвентарний номер 

01380981, балансовою вартістю 4120,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
4.1.7. Комп'ютер Intel 2.6, 2012 року випуску, інвентарний номер 01381033, 

балансовою вартістю 3828,00 грн., із нарахованим зносом 2391,00 грн.; 
4.1.8. Комп'ютер, 1994 року випуску, інвентарний номер 01380590, 

балансовою вартістю 3461,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
4.1.9. Комп'ютер, 1995 року випуску, інвентарний номер 01380618, 

балансовою вартістю 2610,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
4.1.10. Монітор, 2009 року випуску, інвентарний номер 113/1167, 

балансовою вартістю 3670,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
4.1.11. Монітор, 2009 року випуску, інвентарний номер 113/1168, 

балансовою вартістю 3670,00 грн., із нарахованим повним зносом. 
4.2. Комунального підприємства "Чернівецький академічний обласний 

український музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської": 
4.2.1. Підсилювач "Соліст", 1987 року введений в експлуатацію, 

інвентарний номер 10490056, балансовою вартістю 3765,66 грн., із нарахованим 
зносом 2730,06 грн.; 

4.2.2. Мікшерний пульт "Електроніка", 1987 року введений в експлуатацію, 
інвентарний номер 10490062, балансовою вартістю 2828,62 грн., із нарахованим 
повним зносом. 

4.3. Чернівецької обласної ради, кондиціонер Carrier 
42QCR012E/38QCR012/E, 2013 року випуску, інвентарний номер 101490033, 
балансовою вартістю 4394,00 грн., із нарахованим зносом 2380,25 грн. 



4.4. Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Михайла 
Івасюка: 

4.4.1. Комп'ютер Pentium, 2000 року випуску, інвентарний номер 10480086, 
балансовою вартістю 2954,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

4.4.2. Системний блок - комп'ютер, 2004 року випуску, інвентарний номер 
10480117, балансовою вартістю 3328,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

4.4.3. Комп'ютер, 2007 року випуску, інвентарний номер 10480162, 2007 
року випуску, інвентарний номер 10480162, балансовою вартістю 2570,00 грн., 
із нарахованим повним зносом; 

4.4.4. Комп'ютер Сервер – систем. блок, 2008 року випуску, інвентарний 
номер 10480175, балансовою вартістю 3792,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

4.4.5. Апарат для приготування кави, 2013 року випуску, інвентарний 
номер 10480261, балансовою вартістю 3201,00 грн., із нарахованим зносом 
2045,00 грн.; 

4.4.6. Ксерокс 7161 CANON, 2003 року випуску, інвентарний номер 
10480111, балансовою вартістю 3400,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

4.4.7. Ксерокс CANON 6112, 1999 року випуску, інвентарний номер 
10490088, балансовою вартістю 3926,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

4.4.8. Відеомагнітофон, 1993 року випуску, інвентарний номер 10490019, 
балансовою вартістю 3323,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

4.4.9. Переговорний пристрій "Остов", 1989 року випуску, інвентарний 
номер 3102,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

4.5. Комунальної медичної установи "Чернівецька обласна психіатрична 
лікарня": 

4.5.1. Малий силовий генератор б/у, 1988 року випуску, інвентарний номер 
101440906, балансовою вартістю 3753,00 грн., із нарахованим зносом 2935,84 
грн.; 

4.5.2. Комплекс анестезіологічний реанімаційний "Емансіс" у складі 
монітор пацієнта РМ-50, 2009 року випуску, інвентарний номер 101480910, 
балансовою вартістю 4500,00 грн., із нарахованим зносом 3942,50 грн.; 

4.5.3. Комплекс анестезіологічний реанімаційний "Емансіс" у складі 
монітор пацієнта РМ-50, 2009 року випуску, інвентарний номер 101480909, 
балансовою вартістю 4500,00 грн., із нарахованим зносом 3942,50 грн.; 

4.5.4. Комплекс анестезіологічний реанімаційний "Емансіс" у складі 
монітор пацієнта РМ-50, 2009 року випуску, інвентарний номер 101480911, 
балансовою вартістю 4500,00 грн., із нарахованим зносом 3942,50 грн. 

4.6. Обласного протитуберкульозного санаторію "Красноїльськ", 
холодильник "Норд", 2009 року випуску, інвентарний номер 10480056, 
балансовою вартістю 2646,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

4.7. Державної установи "Чернівецький обласний лабораторний центр 
Міністерства здоров'я України": 

4.7.1. Комп'ютер, 1997 року випуску, інвентарний номер 101460025, 
балансовою вартістю 4682,00 грн., із нарахованим повним зносом; 



4.7.2. Комп'ютер з принтером, 1995 року випуску, інвентарний номер 
101480819, балансовою вартістю 3168,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

4.7.3. Холодильна шафа ШХ-0,7, 1994 року випуску, інвентарний номер 
101490056, балансовою вартістю 3067,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

4.7.4. Мікроскоп люмінісцентний, 1971 року випуску, інвентарний номер 
101450094, балансовою вартістю 4000,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

4.7.5. Мікроскоп люмінісцентний, 1991 року випуску, інвентарний номер 
101450082, балансовою вартістю 4000,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

4.7.6. Радіометр СРП-68-01, 1988 року випуску, інвентарний номер 
101430085, балансовою вартістю 2976,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

4.7.7. Дозиметр ДКС-04, 1986 року випуску, інвентарний номер 101430076, 
балансовою вартістю 2697,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

4.7.8. Дозиметр ДКС-04, 1998 року випуску, інвентарний номер 101430077, 
балансовою вартістю 2697,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

4.7.9. Декадно-рахункова установка ДП-100, 1963 року випуску, 
інвентарний номер 101450123, балансовою вартістю 4523,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

4.7.10. Шумомір 00024, 1986 року випуску, інвентарний номер 101450134, 
балансовою вартістю 4538,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

4.7.11. Шумомір 00026, 1985 року випуску, інвентарний номер 101450133, 
балансовою вартістю 4538,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

4.7.12. Центрифуга лабораторна, 1977 року випуску, інвентарний номер 
101490064, балансовою вартістю 3684,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

4.7.13. Комп'ютер (системний блок Pentium), 1998 року випуску, 
інвентарний номер 101460017, балансовою вартістю 3495,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

4.7.14. Дистилятор, 1994 року випуску, інвентарний номер 101450228, 
балансовою вартістю 2744,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

4.7.15. Шафа сушильна, 1993 року випуску, інвентарний номер 101450229, 
балансовою вартістю 4484,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

4.7.16. Автоклав, 1970 року випуску, інвентарний номер 101450463, 
балансовою вартістю 3737,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

4.7.17. Мікроскоп, 1990 року випуску, інвентарний номер 10147001, 
балансовою вартістю 3064,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

4.7.18. Сушильна шафа, 1998 року випуску, інвентарний номер 101450427, 
балансовою вартістю 4545,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

5. 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. 



 

XXX. Слухали: 
Про перейменування Чернівецького обласного комунального підприємства 

"Буковинське агентство з розвитку інфраструктури та планування територій". 

Виступили: Чернушка С.І. 

Вирішили:  

1. Погодити перейменування Чернівецького обласного комунального 
підприємства "Буковинське агентство з розвитку інфраструктури та планування 
територій" у Чернівецьке обласне комунальне підприємство "Буковинське 
агентство з будівництва та ремонту доріг, інфраструктури та планування 
територій". 

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

 

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 
 
09 вересня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд результатів конкурсного 
добору на заміщення посади начальника 
ОКНЗ "Буковинський ліцей-інтернат з 
посиленою військово-фізичною 
підготовкою" 

 

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

самоврядування в Україні"', статтею 26 Закону України "Про загальну 
середню освіту", відповідно до Положення про порядок проведення конкурсу 
на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти 
Чернівецької обласної ради затвердженого рішенням  28-ї сесії обласної ради 
VІІ скликання від 18.12.2018р. № 204-28/18, розглянувши та обговоривши 
результати конкурсного добору на посаду начальника обласного 
комунального навчального закладу "Буковинський ліцей-інтернат з 
посиленою військово-фізичною підготовкою" від 08.08.2019р., згідно якого 
переможцем конкурсу визнано Статніка Ігоря Васильовича, комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем 

конкурсного добору на посаду начальника обласного комунального 
навчального закладу "Буковинський ліцей-інтернат з посиленою військово-
фізичною підготовкою" визнано Статніка Ігоря Васильовича та внести 
відповідний проект рішення 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 
 
09 вересня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією проекту 
рішення "Про реорганізацію шляхом 
перетворення ОКУ "Обласний центр медико-
соціальної реабілітації дітей з органічними 
ураженнями нервової системи" у обласне 
комунальне некомерційне підприємство 
"Буковинський центр відновного лікування 
та комплексної реабілітації дітей" 

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом 
перетворення ОКУ "Обласний центр медико-соціальної реабілітації дітей з 
органічними ураженнями нервової системи" у обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Буковинський центр відновного лікування та 
комплексної реабілітації дітей", комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни і доповнення до проекту рішення обласної ради  «Про 
реорганізацію шляхом перетворення обласної комунальної установи 
"Обласний центр медико-соціальної реабілітації дітей з органічними 
ураженнями нервової системи" в обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Буковинський центр відновного лікування та комплексної 
реабілітації дітей"» а саме, п.1 викласти в наступній редакції: створити 
обласне комунальне некомерційне підприємство "Буковинський центр 
відновного лікування та комплексної реабілітації дітей" та припинити  
юридичну особу - обласну комунальну установу "Обласний центр медико-
соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи" 
(ЄДРПОУ 35529293, місцезнаходження: Бульвар Героїв Крут, 11, місто 
Чернівці, Чернівецька область, 58032) шляхом приєднання до 
новоствореного обласного комунального некомерційне підприємства 



"Буковинський центр відновного лікування та комплексної реабілітації 
дітей".  

2. Замінити в пунктах 4 та 5 слово «перетворення» на слово 
«приєднання». 

3. Назву рішення викласти в новій редакції: Про створення обласного 
комунального некомерційного підприємства "Буковинський центр 
відновного лікування та комплексної реабілітації дітей". 

4. Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення 
ОКУ "Обласний центр медико-соціальної реабілітації дітей з органічними 
ураженнями нервової системи" у обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Буковинський центр відновного лікування та комплексної 
реабілітації дітей" зі змінами та доповненнями 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 
 
09 вересня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією проекту 
рішення "Про реорганізацію шляхом 
перетворення КУ "Чернівецький обласний 
центр служби крові" у комунальне 
некомерційне підприємство "Чернівецький 
обласний центр служби крові" 

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом 
перетворення КУ "Чернівецький обласний центр служби крові" у комунальне 
некомерційне підприємство "Чернівецький обласний центр служби крові", 
комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни і доповнення до проекту рішення обласної ради  «Про 
реорганізацію шляхом перетворення комунальної установи "Чернівецький 
обласний центр служби крові" в комунальне некомерційне підприємство 
"Чернівецький обласний центр служби крові"» а саме, п.1 викласти в 
наступній редакції: створити комунальне некомерційне підприємство 
"Чернівецький обласний центр служби крові" та припинити  юридичну особу 
- обласну комунальну установу "Чернівецький обласний центр служби крові" 
(ЄДРПОУ 36636582, місцезнаходження: вул. Українська, 36, місто Чернівці, 
Чернівецька область, 58000) шляхом приєднання до новоствореного 
комунального некомерційне підприємства "Чернівецький обласний центр 
служби крові".  

2. Замінити в пунктах 4 та 5 слово «перетворення» на слово 
«приєднання». 



3. Назву рішення викласти в новій редакції: Про створення 
комунального некомерційного підприємства "Чернівецький обласний центр 
служби крові". 

4. Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення КУ 
"Чернівецький обласний центр служби крові" у комунальне некомерційне 
підприємство "Чернівецький обласний центр служби крові" зі змінами та 
доповненнями 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 
 
09 вересня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією 
проекту рішення "Про реорганізацію 
шляхом перетворення ОКУ "Чернівецький 
обласний госпіталь ветеранів війни" у 
обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Чернівецький обласний 
госпіталь ветеранів війни" 

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом 
перетворення ОКУ "Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни" у 
обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний 
госпіталь ветеранів війни", комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни і доповнення до проекту рішення обласної ради  «Про 
реорганізацію шляхом перетворення обласної комунальної установи 
"Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни" в обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Чернівецький обласний госпіталь ветеранів 
війни"» а саме, п.1 викласти в наступній редакції: створити обласне 
комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний госпіталь 
ветеранів війни" та припинити  юридичну особу - обласну комунальну 
установу "Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни" (ЄДРПОУ 
02005800, місцезнаходження: вул. Фастівська, 20 місто Чернівці, Чернівецька 
область, 58023) шляхом приєднання до новоствореного обласного 
комунального некомерційне підприємства "Чернівецький обласний госпіталь 
ветеранів війни".  

2. Замінити в пунктах 4 та 5 слово «перетворення» на слово 
«приєднання». 



3. Назву рішення викласти в новій редакції: Про створення обласного 
комунального некомерційного підприємства "Чернівецький обласний 
госпіталь ветеранів війни". 

4. Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення 
ОКУ "Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни" у обласне 
комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний госпіталь 
ветеранів війни" зі змінами та доповненнями 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 
 
09 вересня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією 
проекту рішення "Про реорганізацію 
шляхом перетворення КМУ "Обласний 
спеціалізований будинок дитини" в 
обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Обласний спеціалізований 
будинок дитини" 

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом 
перетворення КМУ "Обласний спеціалізований будинок дитини" в обласне 
комунальне некомерційне підприємство "Обласний спеціалізований будинок 
дитини", комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни і доповнення до проекту рішення обласної ради  «Про 
реорганізацію шляхом перетворення комунальної медичної установи 
"Обласний спеціалізований будинок дитини" в обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Обласний спеціалізований будинок дитини"» а 
саме, п.1 викласти в наступній редакції: створити обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Чернівецький обласний спеціалізований 
будинок дитини" та припинити юридичну особу – обласну комунальну 
установу "Обласний спеціалізований будинок дитини" (ЄДРПОУ 05497413, 
місцезнаходження: вул. О. Щербанюка, 2 місто Чернівці, Чернівецька 
область, 58000) шляхом приєднання до новоствореного обласного 
комунального некомерційне підприємства "Чернівецький обласний 
спеціалізований будинок дитини".  

2. Замінити в пунктах 4 та 5 слово «перетворення» на слово 
«приєднання». 



3. Назву рішення викласти в новій редакції: Про створення обласного 
комунального некомерційного підприємства "Чернівецький обласний 
спеціалізований будинок дитини". 

4. Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення 
КМУ "Обласний спеціалізований будинок дитини" в обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Обласний спеціалізований будинок дитини" зі 
змінами та доповненнями 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 
 
09 вересня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією 
проекту рішення "Про реорганізацію 
шляхом перетворення ОКУ "Чернівецький 
обласний центр з профілактики та 
боротьби зі СНІДом" у обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Чернівецький 
обласний центр з профілактики та 
боротьби зі СНІДом" 

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом 
перетворення ОКУ "Чернівецький обласний центр з профілактики та 
боротьби зі СНІДом" у обласне комунальне некомерційне підприємство 
"Чернівецький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом", 
комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни і доповнення до проекту рішення обласної ради  «Про 
реорганізацію шляхом перетворення обласної комунальної установи 
"Чернівецький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом" в 
обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний 
центр з профілактики та боротьби зі СНІДом"» а саме, п.1 викласти в 
наступній редакції: створити обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Чернівецький обласний центр з профілактики та боротьби зі 
СНІДом" та припинити  юридичну особу - обласну комунальну установу 
"Чернівецький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом" 
(ЄДРПОУ 33089824, місцезнаходження: вул. Мусоргського, буд. 2, місто 
Чернівці, Чернівецька область, 58005) шляхом приєднання до 
новоствореного обласного комунального некомерційне підприємства 
"Чернівецький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом".  



2. Замінити в пунктах 4 та 5 слово «перетворення» на слово 
«приєднання». 

3. Назву рішення викласти в новій редакції: Про створення обласного 
комунального некомерційного підприємства "Чернівецький обласний центр з 
профілактики та боротьби зі СНІДом". 

4. Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення 
ОКУ "Чернівецький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом" 
у обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний 
центр з профілактики та боротьби зі СНІДом" зі змінами та доповненнями 
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 
 
09 вересня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією проекту 
рішення "Про реорганізацію шляхом 
перетворення ОКМУ "Патологоанатомічне 
бюро" в обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Патологоанатомічне бюро" 

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом 
перетворення ОКМУ "Патологоанатомічне бюро" в обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Патологоанатомічне бюро", комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни і доповнення до проекту рішення обласної ради  «Про 
реорганізацію шляхом перетворення обласної комунальної медичної 
установи "Патологоанатомічне бюро" в обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Патологоанатомічне бюро"» а саме, п.1 викласти в наступній 
редакції: створити обласне комунальне некомерційне підприємство 
"Чернівецьке обласне Патологоанатомічне бюро" та припинити юридичну 
особу - обласну комунальну медичну установу "Патологоанатомічне бюро" 
(ЄДРПОУ 03078155, місцезнаходження: вул. Руська, 207а, місто Чернівці, 
Чернівецька область, 58023) шляхом приєднання до новоствореного 
обласного комунального некомерційне підприємства "Чернівецьке обласне 
Патологоанатомічне бюро". 

2. Замінити в пунктах 4 та 5 слово «перетворення» на слово 
«приєднання». 



3. Назву рішення викласти в новій редакції: Про створення обласного 
комунального некомерційного підприємства "Чернівецьке обласне 
Патологоанатомічне бюро". 

4. Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення 
ОКМУ "Патологоанатомічне бюро" в обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Патологоанатомічне бюро" зі змінами та доповненнями 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 
 
09 вересня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією 
проекту рішення "Про створення 
комунального підприємства "Чернівецький 
обласний стоматологічний центр" шляхом 
реорганізації комунальної установи 
"Чернівецька обласна консультативна 
стоматологічна поліклініка" 

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проект рішення "Про створення комунального 
підприємства "Чернівецький обласний стоматологічний центр" шляхом 
реорганізації комунальної установи "Чернівецька обласна консультативна 
стоматологічна поліклініка", комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни і доповнень до проекту рішення  «Про створення 
комунального підприємства "Чернівецький обласний стоматологічний центр" 
шляхом реорганізації комунальної установи "Чернівецька обласна 
стоматологічна поліклініка"» а саме, п.1 викласти в наступній редакції: 
створити обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький 
обласний стоматологічний центр" та припинити  юридичну особу - 
комунальну установу "Чернівецька обласна консультативна стоматологічна 
поліклініка" (ЄДРПОУ 01529139, місцезнаходження: вул. Головна, 135, місто 
Чернівці, Чернівецька область, 58001) шляхом приєднання до 
новоствореного обласного комунального некомерційного підприємства " 
Чернівецький обласний стоматологічний центр ".  

2. Пункт 2 виключити. 
3. Пункт 3 викласти в наступній редакції «Доручити голові обласної 

ради створити комісію з припинення діяльності комунальної установи 
«Чернівецька обласна консультативна стоматологічна поліклініка».  



4. Пункт 5 викласти в наступній редакції «Доручити голові обласної 
ради Мунтяну І.М. затвердити передавальний акт майна комунальної 
установи «Чернівецька обласна консультативна стоматологічна поліклініка». 

5. Пункт 6 викласти в наступній редакції «Контроль за виконанням  
цього рішення покласти на першого заступника голови обласної державної 
адміністрації, постійну комісію обласної ради з питань приватизації та 
управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області. 
 
 

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 
 
09 вересня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про внесення змін та доповнень до 
попередніх рішень обласної ради щодо 
реорганізації комунальних медичних 
установ 

 

 

Враховуючи звернення Департаменту охорони здоров’я Чернівецької 
обласної державної адміністрації, комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни і доповнення до рішення 27-ї сесії обласної ради 7-го 
скликання від 21.11.2018 №181-27/18 «Про реорганізацію шляхом 
перетворення обласної комунальної установи "Обласна дитяча клінічна 
лікарня" в обласне комунальне некомерційне підприємство "Обласна дитяча 
клінічна лікарня"» а саме, п.1 викласти в наступній редакції: "Створити 
обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецька обласна 
дитяча клінічна лікарня" та припинити  юридичну особу - обласну 
комунальну установу "Обласна дитяча клінічна лікарня" (ЄДРПОУ 02009548, 
місцезнаходження: вул. Руська, буд. 207 А, місто Чернівці, Чернівецька 
область, 58023) шляхом приєднання до новоствореного обласного 
комунального некомерційного підприємства "Чернівецька обласна дитяча 
клінічна лікарня".  

2. Внести зміни і доповнення до рішення 30-ї сесії обласної ради 7-го 
скликання від 27.03.2019 №32-30/19  "Про реорганізацію шляхом 
перетворення обласної комунальної установи "Чернівецький обласний 
ендокринологічний центр" в обласне комунальне некомерційне підприємство 
"Чернівецький обласний ендокринологічний центр" а саме, п.1 викласти в 
наступній редакції: "Створити обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Чернівецький обласний ендокринологічний центр" та 
припинити  юридичну особу ₋ обласну комунальну установу "Чернівецький 
обласний ендокринологічний центр" (ЄДРПОУ 02009614, місцезнаходження: 
вул. Федьковича, 50, місто Чернівці, Чернівецька область, 58022) шляхом 



приєднання до новоствореного обласного комунального некомерційного 
підприємства "Чернівецький обласний ендокринологічний центр". 

3. Внести зміни і доповнення до рішення 30-ї сесії обласної ради 7-го 
скликання від 27.03.2019 №30-30/19 "Про реорганізацію шляхом 
перетворення комунальної медичної установи "Чернівецький обласний 
клінічний кардіологічний центр" в обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Чернівецький обласний клінічний кардіологічний центр" а 
саме, п.1 викласти в наступній редакції: "Створити обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Чернівецький обласний клінічний 
кардіологічний центр" та припинити  юридичну особу ₋ комунальну медичну 
установу "Чернівецький обласний клінічний кардіологічний центр" 
(ЄДРПОУ 03397280, місцезнаходження: вул. Героїв Майдану, буд. 230,  
місто Чернівці, Чернівецька область, 58013) шляхом приєднання до 
новоствореного обласного комунального некомерційного підприємства 
"Чернівецький обласний клінічний кардіологічний центр".  

4. Внести зміни і доповнення до рішення 27-ї сесії обласної ради 7-го 
скликання від 21.11.2018 №183-27/18 "Про реорганізацію шляхом 
перетворення обласної комунальної установи "Лікарня швидкої медичної 
допомоги" в обласне комунальне некомерційне підприємство "Лікарня 
швидкої медичної допомоги" а саме, п.1 викласти в наступній редакції: 
"Створити обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецька 
лікарня швидкої медичної допомоги" та припинити  юридичну особу - 
обласну комунальну установу "Лікарня швидкої медичної допомоги" 
(ЄДРПОУ 02005740, місцезнаходження: вул. Фастівська, буд. 2, місто 
Чернівці, Чернівецька область, 58023) шляхом приєднання до 
новоствореного обласного комунального некомерційного підприємства 
"Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги". 

5. Внести зміни і доповнення до рішення 32-ї сесії обласної ради 7-го 
скликання від 07.08.2019 №120-32/19 «Про реорганізацію шляхом 
перетворення комунальної медичної установи "Лікарня "Хоспіс" для хворих 
на туберкульоз" в обласне комунальне некомерційне підприємство "Лікарня 
"Хоспіс" для хворих на туберкульоз" а саме, п.1 викласти в наступній 
редакції: "Створити обласне комунальне некомерційне підприємство" 
Лікарня "Хоспіс" для хворих на туберкульоз" та припинити  юридичну особу 
₋ комунальну медичну установу "Лікарня "Хоспіс" для хворих на 
туберкульоз" (ЄДРПОУ 05481346, місцезнаходження: вул. Калініна, буд. 1,  
с. Молодія, Глибоцький р-н, Чернівецька область, 60415) шляхом приєднання 
до новоствореного обласного комунального некомерційного підприємства 
"Лікарня "Хоспіс" для хворих на туберкульоз".  

6. Внести зміни і доповнення до рішення 30-ї сесії обласної ради 7-го 
скликання від 27.03.2019 №35-30/19 "Про реорганізацію шляхом 
перетворення обласної комунальної медичної установи "Чернівецький 
обласний наркологічний диспансер" в обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Чернівецький обласний наркологічний диспансер" а саме, п.1 
викласти в наступній редакції: "Створити обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Чернівецький обласний наркологічний диспансер" та 
припинити  юридичну особу ₋ обласну комунальну медичну установу 
"Чернівецький обласний наркологічний диспансер"  (ЄДРПОУ 05481352, 



місцезнаходження: вул. Федьковича,     буд. 29,  місто Чернівці, Чернівецька 
область, 58022) шляхом приєднання до новоствореного обласного 
комунального некомерційного підприємства "Чернівецький обласний 
наркологічний диспансер". 

7. Внести зміни і доповнення до рішення 32-ї сесії обласної ради 7-го 
скликання від 07.08.2019 №117-32/19 «Про реорганізацію шляхом 
перетворення комунальної медичної установи "Обласний клінічний 
протитуберкульозний диспансер" в обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер" а саме, 
п.1 викласти в наступній редакції: "Створити обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Чернівецький обласний клінічний 
протитуберкульозний диспансер" та припинити юридичну особу ₋ 
комунальну медичну установу "Обласний клінічний протитуберкульозний 
диспансер " (ЄДРПОУ 02005817, місцезнаходження: вул. І.Богуна, 18, місто 
Чернівці, Чернівецька область, 58003) шляхом приєднання до 
новоствореного обласного комунального некомерційного підприємства 
"Чернівецький обласний клінічний протитуберкульозний диспансер". 

8. Внести зміни і доповнення до рішення 32-ї сесії обласної ради 7-го 
скликання від 07.08.2019 №119-32/19 "Про реорганізацію шляхом 
перетворення обласного протитуберкульозного санаторію "Красноїльськ" в 
обласне комунальне некомерційне підприємство обласний 
протитуберкульозний санаторій "Красноїльськ" а саме, п.1 викласти в 
наступній редакції: "Створити обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Обласний протитуберкульозний санаторій "Красноїльськ "  та 
припинити  юридичну особу ₋ обласний протитуберкульозний санаторій 
"Красноїльськ" (ЄДРПОУ 02005786, місцезнаходження: вул. Ст. Великого, 
173, смт. Красноїльськ, Сторожинецьуий р-н, Чернівецька область, 59022) 
шляхом приєднання до новоствореного обласного комунального 
некомерційного підприємства "Обласний протитуберкульозний санаторій 
"Красноїльськ".  

9. Внести зміни і доповнення до рішення 32-ї сесії обласної ради 7-го 
скликання від 07.08.2019 №118-32/19 "Про реорганізацію шляхом 
перетворення комунальної медичної установи "Обласний дитячий 
протитуберкульозний санаторій "Садгора" в обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Обласний дитячий протитуберкульозний 
санаторій "Садгора" а саме, п.1 викласти в наступній редакції: "Створити 
обласне комунальне некомерційне підприємство "Обласний дитячий 
протитуберкульозний санаторій "Садгора"  та припинити  юридичну особу ₋ 
комунальну медичну установу "Обласний дитячий протитуберкульозний 
санаторій "Садгора" (ЄДРПОУ 02005993, місцезнаходження: вул.             
Івана Підкови, буд. 11, місто Чернівці, Чернівецька область, 58025) шляхом 
приєднання до новоствореного обласного комунального некомерційного 
підприємства "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора".  

10. Внести зміни і доповнення до рішення 30-ї сесії обласної ради 7-го 
скликання від 27.03.2019 №33-30/19  "Про реорганізацію шляхом 
перетворення комунальної медичної установи "Чернівецька обласна 
психіатрична лікарня" в обласне комунальне некомерційне підприємство 
"Чернівецька обласна психіатрична лікарня" а саме, п.1 викласти в наступній 



редакції: "Створити обласне комунальне некомерційне підприємство 
"Чернівецька обласна психіатрична лікарня" та припинити  юридичну особу ₋ 
комунальну медичну установу "Чернівецька обласна психіатрична лікарня"  
(ЄДРПОУ 02005929, місцезнаходження: вул. М. Мусоргського, 2,  місто 
Чернівці, Чернівецька область, 58005) шляхом приєднання до 
новоствореного обласного комунального некомерційного підприємства 
"Чернівецька обласна психіатрична лікарня". 

11. Внести зміни і доповнення до рішення 27-ї сесії обласної ради 7-го 
скликання від 21.11.2018 №182-27/18 "Про реорганізацію шляхом 
перетворення обласної комунальної установи "Чернівецька обласна клінічна 
лікарня" в обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецька 
обласна клінічна лікарня" а саме, п.1 викласти в наступній редакції: 
"Створити обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецька 
обласна клінічна лікарня" та припинити  юридичну особу - обласну 
комунальну установу "Чернівецька обласна клінічна лікарня"  (ЄДРПОУ 
02005734, місцезнаходження: вул. Головна, буд. 137 , місто Чернівці, 
Чернівецька область, 58001) шляхом приєднання до новоствореного 
обласного комунального некомерційного підприємства "Чернівецька обласна 
клінічна лікарня". 

12. Внести зміни і доповнення до рішення 31-ї сесії обласної ради 7-го 
скликання від 28.05.2019 №76-31/19 "Про внесення змін і доповнень до 
рішення 31-ї сесії обласної ради 7-го скликання від 28.05.2019 №76-31/19 
"Про реорганізацію шляхом перетворення "Чернівецького обласного 
медичного діагностичного центру" в обласне комунальне некомерційне  
підприємство "Чернівецький обласний медичний діагностичний центр" а 
саме, п.1 викласти в наступній редакції: "Створити обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Чернівецький обласний медичний 
діагностичний центр" та припинити  юридичну особу  ₋  обласну комунальну 
установу "Чернівецький обласний медичний діагностичний центр" (ЄДРПОУ 
03078161, місцезнаходження: вул. Небесної Сотні, 5а, місто Чернівці, 
Чернівецька область, 58022) шляхом приєднання до новоствореного 
обласного комунального некомерційного підприємства "Чернівецький 
обласний медичний діагностичний центр". 

13. Внести зміни і доповнення до рішення 30-ї сесії обласної ради 7-го 
скликання від 27.03.2019 №31-30/19 "Про реорганізацію шляхом 
перетворення комунальної установи "Чернівецький обласний клінічний 
онкологічний диспансер" в обласне комунальне некомерційне підприємство 
"Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер" а саме, п.1 
викласти в наступній редакції: "Створити обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер" та 
припинити  юридичну особу ₋ комунальну установу "Чернівецький обласний 
клінічний онкологічний диспансер" (ЄДРПОУ 02005792, місцезнаходження: 
вул. Героїв Майдану, буд. 245,  місто Чернівці, Чернівецька область, 58013) 
шляхом приєднання до новоствореного обласного комунального 
некомерційного підприємства "Чернівецький обласний клінічний 
онкологічний диспансер". 

14. Внести зміни і доповнення до рішення 31-ї сесії обласної ради 7-го 
скликання від 28.05.2019 №75-31/19 "Про реорганізацію шляхом 



перетворення обласної комунальної установи "Чернівецький обласний центр 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" в обласне комунальне 
некомерційне  підприємство "Чернівецький обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф" а саме, п.1 викласти в наступній 
редакції: "Створити обласне комунальне некомерційне підприємство 
"Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф" та припинити  юридичну особу  ₋  обласну комунальну установу 
"Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф" (ЄДРПОУ 38536069, місцезнаходження: вул. М. Мусоргського, 8, 
місто Чернівці, Чернівецька область, 58018) шляхом приєднання до 
новоствореного обласного комунального некомерційного підприємства 
"Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф".  

15. Внести зміни і доповнення до рішення 30-ї сесії обласної ради 7-го 
скликання від 27.03.2019 №34-30/19 "Про реорганізацію шляхом 
перетворення комунальної медичної установи "Чернівецький обласний 
шкірно-венерологічний диспансер" в обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер" а 
саме, п.1 викласти в наступній редакції: "Створити обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Чернівецький обласний шкірно-венерологічний 
диспансер" та припинити  юридичну особу ₋ комунальну медичну установу 
"Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер" (ЄДРПОУ 
02009595, місцезнаходження: вул. Раймунда-Фрідріха Кайндля, буд. 9,  місто 
Чернівці, Чернівецька область, 58022) шляхом приєднання до 
новоствореного обласного комунального некомерційного підприємства 
"Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер". 

16. Замінити в пунктах 4 та 5 рішень, зазначених в пунктах 1-15 цього 
висновку слово «перетворення» на слово «приєднання». 

17. Внести відповідні проекти рішень 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 
 
09 вересня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення Міністерства охорони 
здоров'я України від 29.05.2019 №26/13951 
щодо надання згоди на прийняття цілісних 
майнових комплексів лабораторних центрів 
МОЗ України з державної власності у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, 
міст області в особі Чернівецької обласної 
ради 

 

 

Розглянувши та обговоривши звернення Міністерства охорони здоров'я 
України від 29.05.2019 №26/13951 щодо надання згоди на прийняття цілісних 
майнових комплексів лабораторних центрів МОЗ України з державної 
власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області 
в особі Чернівецької обласної ради, комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити надання згоди на прийняття цілісних майнових 
комплексів лабораторних центрів МОЗ України з державної власності у 
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області в особі 
Чернівецької обласної ради, а саме: 

 
№ Найменування Площа 

м.кв. 
Вартість 

(грн.) Рік забудови 

1. 
Адміністративні будівлі 

Путильський р-н, смт. Путила,               
вул. Українська, 74 

226,6 630905,00 1975 

2. 
Господарські будівлі 

Путильський р-н, смт. Путила,           
вул. Українська, 74 

158,39 115215,00 1975 

3. 
Нежитлова будівля 

Сокирянський  р-н, м. Сокиряни,               
вул. Грушевського, 7 

86,6 157726,00 1966 



4. 
Нежитлова будівля 

Герцаївський р-н, м. Герца,                    
вул. Центральна, 27 

131,40 142293,00 1955 

5. 
Господарські будівлі 

Герцаївський р-н, м. Герца,                     
вул. Центральна, 27 

94,2 60249,00 1955 

 
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 
 
09 вересня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією проекту 
рішення "Про внесення змін до Регіональної 
програми розвитку КП "Дирекція з 
обслуговування майна спільної власності 
територіальних громад" на 2019-2021 роки" 

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проект рішення "Про внесення змін до 
Регіональної програми розвитку КП "Дирекція з обслуговування майна 
спільної власності територіальних громад" на 2019-2021 роки", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про внесення змін до Регіональної програми 
розвитку КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності 
територіальних громад" на 2019-2021 роки" 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 
 
09 вересня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 

Про розгляд звернень приватної 
виробничо-комерційної фірми "Зірка" від 
04.01.2019 №040119/2, від 22.05.2018 
№220518/1, щодо відведення земельної 
ділянки площею 0,4 га за адресою: в 
І.Підкови, 11 в м. Чернівцях для 
будівництва багатоквартирного житлового 
будинку та звернення ВГО "Ніхто Крім 
Нас" від 19.12.18 №1128  

 

 
Розглянувши та обговоривши звернення приватної виробничо-

комерційної фірми "Зірка" від 04.01.2019 №040119/2, від 22.05.2018 
№220518/1, щодо відведення земельної ділянки площею 0,4 га за адресою: в 
І.Підкови, 11 в м. Чернівцях для будівництва багатоквартирного житлового 
будинку та звернення ВГО "Ніхто Крім Нас" від 19.12.18 №1128, комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Звернення приватної виробничо-комерційної фірми "Зірка" від 
04.01.2019 №040119/2, від 22.05.2018 №220518/1, щодо відведення земельної 
ділянки площею 0,4 га за адресою: в І.Підкови, 11 в м. Чернівцях для 
будівництва багатоквартирного житлового будинку та звернення ВГО "Ніхто 
Крім Нас" від 19.12.18 №1128 взяти до відома. 

2. Відмовити приватній виробничо-комерційної фірмі "Зірка" у 
відведенні земельної ділянки площею 0,4 га за адресою: в І.Підкови, 11 в м. 
Чернівцях для будівництва багатоквартирного житлового будинку, у зв’язку 
з відсутністю сформованої земельної ділянки. 
 
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 
 
09 вересня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення КМУ 
"Чернівецький обласний клінічний 
кардіологічний центр" від 22.08.2019 №623 
щодо припинення та передачу права 
постійного користування земельною 
ділянкою за адресою: вул. Героїв Майдану, 
230 в м. Чернівцях  

 

 
Розглянувши та обговоривши звернення КМУ "Чернівецький обласний 

клінічний кардіологічний центр" від 22.08.2019 №623 щодо припинення та 
передачу права постійного користування земельною ділянкою за адресою: 
вул. Героїв Майдану, 230 в м. Чернівцях, комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Звернення КМУ "Чернівецький обласний клінічний 
кардіологічний центр" від 22.08.2019 №623 щодо припинення та передачу 
права постійного користування земельною ділянкою за адресою: вул. Героїв 
Майдану, 230 в м. Чернівцях взяти до відома. 

2. Вважати за доцільне припинення права постійного користування 
земельною ділянкою площею 0,9994 га, кадастровий номер 
7310136300:15:004:0001 за адресою: вул. Героїв Майдану, 230 в м. Чернівцях 
за комунальною медичною установою "Чернівецький обласний клінічний 
кардіологічний центр" та передати її в постійне користування обласного 
комунального підприємства "Центр комунального майна". 

3. Внести відповідний проект рішення з даного питання 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 
 
09 вересня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 

Про розгляд звернення Чернівецької 
обласної ради профспілок від 11.06.2019 
№01-14/130 щодо повернення облпрофраді 
комплексу профспілкових курсів (м. 
Чернівці, Проспект Незалежності, 98) або 
передачу у власність іншого рівноцінного 
за площею майна 

 

 
Розглянувши та обговоривши звернення Чернівецької обласної ради 

профспілок від 11.06.2019 №01-14/130 щодо повернення облпрофраді 
комплексу профспілкових курсів (м. Чернівці, Проспект Незалежності, 98) 
або передачу у власність іншого рівноцінного за площею майна, комісія  

ВИРІШИЛА: 

Враховуючи, що на даний час у вище зазначеному приміщенні 
знаходиться КМУ «Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня», а також те 
що рішенням 8-ї сесії обласної ради ХХІІІ скликання від 18.08.1999р. № 71-
8/99 Чернівецькій обласній раді профспілок передано в безоплатне 
користування приміщення за адресою: м. Чернівці, вул. Кафедральна, 2, 
площею 1575,9 кв.м., вважати недоцільним повернення облпрофраді 
комплексу профспілкових курсів (м. Чернівці, Проспект Незалежності, 98) 
або передачу у власність іншого рівноцінного за площею майна. 
 
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 
09 вересня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення орендаря ТОВ 
ʺПреміум Тексʺ щодо погодження 
проектно-кошторисної документації 
на проведення невід’ємних поліпшень 
орендованого майна (частини 
приміщень будівлі літ Ж) за адресою: 
пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях 

 
Розглянувши звернення орендаря ТОВ "Преміум Текс" та проектно-

кошторисну документацію на проведення невід’ємних поліпшень орендованого 
майна (частини приміщень будівлі літ Ж) згідно договору оренди нерухомого 
майна від 15.08.2018 №9/18 за адресою: пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях,  
керуючись розділом 11 Положення про порядок та умови оренди майна 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Погодити проектно-кошторисну документацію на проведення 

невід’ємних поліпшень орендованого майна (частини приміщень будівлі літ Ж) 
згідно договору оренди нерухомого майна від 15.08.2018 №9/18 за адресою: 
пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях та обсяг витрат у сумі 406,063 тис.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 
09 вересня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення ТОВ ʺЯсикʺ щодо 
погодження проектно-кошторисної доку-
ментації на проведення невід’ємних 
поліпшень та надання дозволу на 
проведення реконструкції орендованого 
майна (приміщень підвалу та першого 
поверху будинку літ А) за адресою:  
вул. Героїв Майдану, 85 в м. Чернівцях 

 
Розглянувши звернення орендаря ТОВ "Ясик", проектно-кошторисну 

документацію на проведення невід’ємних поліпшень та технічне заключення 
(обстеження) орендованого майна (частини приміщень підвалу та першого 
поверху будинку літ А) згідно договору оренди нерухомого майна від 
29.07.2019 №5/19 за адресою: вул. Героїв Майдану, 85 в м. Чернівцях,  
керуючись розділом 11 Положення про порядок та умови оренди майна 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл орендарю – товариству з обмеженою 
відповідальністю ʺЯсикʺ на проведення невід’ємних поліпшень шляхом 
здійснення реконструкції орендованого майна (частини приміщень підвалу та 
першого поверху будинку літ А) згідно договору оренди нерухомого майна від 
29.07.2019 №5/19 за адресою: вул. Героїв Майдану, 85 в м. Чернівцях. 

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 
09 вересня 2019 р.   м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення орендаря ТОВ 
ʺЯсикʺ щодо внесення змін до договору 
оренди нерухомого майна від 29.07.2019  
№ 5/19 в частині зміни мети оренди  

 
Розглянувши звернення орендаря ТОВ ʺЯсикʺ щодо внесення змін до 

договору оренди нерухомого майна від 29.07.2019 № 5/19 за адресою: вул. Героїв 
Майдану, 85 в м. Чернівцях в частині зміни мети оренди, комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Погодити внесення змін до договору оренди нерухомого майна від 

29.07.2019 № 5/19 між Чернівецькою обласною радою та ТОВ ʺЯсикʺ за адресою: 
вул. Героїв Майдану, 85 в м. Чернівцях в частині зміни мети оренди, виклавши 
пункт 1.3. договору в такій редакції:  

"1.3. Майно передається в оренду під розміщення закладу громадського 
харчування". 
 
 
 
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 
09 вересня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення орендаря ТОВ 
ʺС.К.-Інтер Плюсʺ щодо погодження 
проектно-кошторисної документації 
на проведення невід’ємних поліпшень 
та надання дозволу на проведення 
реконструкції орендованого майна 
(будівлі літ А) за адресою: площа 
Соборна, 4 в м. Чернівцях 

 
Розглянувши звернення орендаря ТОВ "С.К.-Інтер Плюс", проектно-

кошторисну документацію на проведення невід’ємних поліпшень та технічне 
заключення (обстеження) орендованого майна (будівлі літ А) згідно договору 
оренди нерухомого майна від 03.08.2018 №8/18 за адресою: площа Соборна, 4 в 
м. Чернівцях,  керуючись розділом 11 Положення про порядок та умови оренди 
майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл орендарю - товариству з обмеженою 
відповідальністю ʺС.К.-Інтер Плюсʺ на проведення невід’ємних поліпшень 
шляхом здійснення реконструкції орендованого майна (будівлі літ А) згідно 
договору оренди нерухомого майна від 03.08.2018 №8/18 за адресою: площа 
Соборна, 4 в м. Чернівцях. 

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 
09 вересня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення ФОП Мочарного 
М.В. щодо погодження проектно-
кошторисної документації на проведення 
невід’ємних поліпшень орендованого 
майна (частини приміщень будівлі літ 
ʺБʺ) за адресою: вул. Паризької комуни, 1 
в м. Чернівцях 
 

 
Розглянувши звернення орендаря фізичної особи-підприємця Мочарного 

М.В. та проектно-кошторисну документацію на проведення невід’ємних 
поліпшень орендованого майна (частини приміщень будівлі літ Б) згідно 
договору оренди нерухомого майна від 01.07.2009 №18/09 за адресою:  
вул. Паризької комуни, 1 в м. Чернівцях,  керуючись розділом 11 Положення 
про порядок та умови оренди майна спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст області, комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Погодити проектно-кошторисну документацію на проведення 

невід’ємних поліпшень орендованого майна (частини приміщень будівлі літ Б) 
згідно договору оренди нерухомого майна від 01.07.2009 №18/09 за адресою:  
вул. Паризької комуни, 1 в м. Чернівцях та обсяг витрат у сумі 438,788 тис.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 
09 вересня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення орендаря 
приватного підприємства "Редакція 
газети "Буковинське віче" щодо 
погодження проектно-кошторисної 
документації на проведення 
невід’ємних поліпшень орендованого 
майна (цокольне приміщення) за 
адресою: вул. Федьковича, 52 в  
м. Чернівцях 

 
Розглянувши звернення орендаря приватного підприємства "Редакція 

газети "Буковинське віче" та проектно-кошторисну документацію на 
проведення невід’ємних поліпшень орендованого майна (цокольного 
приміщення будівлі літ А) згідно договору оренди нерухомого майна в редакції 
додаткової угоди від 01.11.2008 № 85-Д за адресою: вул. Федьковича, 52 в  
м. Чернівцях, керуючись розділом 11 Положення про порядок та умови оренди 
майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Погодити проектно-кошторисну документацію на проведення 

невід’ємних поліпшень орендованого майна (цокольного приміщення будівлі літ 
А) згідно договору оренди нерухомого майна в редакції додаткової угоди від 
01.11.2008 № 85-Д за адресою: вул. Федьковича, 52 в м. Чернівцях та обсяг 
витрат у сумі 639,193 тис.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 
09 вересня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення орендаря ТОВ 
"Космос 2017" щодо погодження 
проектно-кошторисної документації 
на проведення невід’ємних 
поліпшень орендованого майна 
(приміщення першого поверху) за 
адресою: вул. Федьковича, 52 в  
м. Чернівцях 

 
Розглянувши звернення орендаря ТОВ ʺКосмос 2017ʺ та проектно-

кошторисну документацію на проведення невід’ємних поліпшень орендованого 
майна (приміщення першого поверху будівлі літ А) згідно договору оренди 
нерухомого майна від 31.07.2018 № 6/18 за адресою: вул. Федьковича, 52 в  
м. Чернівцях, керуючись розділом 11 Положення про порядок та умови оренди 
майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Погодити проектно-кошторисну документацію на проведення 

невід’ємних поліпшень орендованого майна (приміщення першого поверху 
будівлі літ А) згідно договору оренди нерухомого майна від 31.07.2018 № 6/18 
за адресою: вул. Федьковича, 52 в м. Чернівцях та обсяг витрат у сумі 671,629 
тис.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 
09 вересня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення орендаря ТОВ 
"Космос 2017" щодо погодження 
проектно-кошторисної документації 
на проведення невід’ємних 
поліпшень орендованого майна 
(приміщення мансарди) за адресою: 
вул. Федьковича, 52 в м. Чернівцях 
 

 
Розглянувши звернення орендаря ТОВ ʺКосмос 2017ʺ та проектно-

кошторисну документацію на проведення невід’ємних поліпшень орендованого 
майна (приміщення мансарди будівлі літ А) згідно договору оренди нерухомого 
майна від 31.07.2018 № 5/18 за адресою: вул. Федьковича, 52 в м. Чернівцях, 
керуючись розділом 11 Положення про порядок та умови оренди майна 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Погодити проектно-кошторисну документацію на проведення 

невід’ємних поліпшень орендованого майна (приміщення мансарди будівлі літ 
А) згідно договору оренди нерухомого майна від 31.07.2018 № 5/18 за адресою: 
вул. Федьковича, 52 в м. Чернівцях та обсяг витрат у сумі 798,914 тис.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 
 
09 вересня 2019 р. 

 
м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення Чернівецького 
регіонального центру перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників 
органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ та організацій 
щодо передачі в оренду на пільгових 
умовах нерухомого майна за адресою: 
вул. Героїв Майдану, 5 в м. Чернівцях 

 
Розглянувши звернення Чернівецького регіонального центру 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та 
організацій щодо передачі в оренду на пільгових умовах нерухомого майна за 
адресою: вул. Героїв Майдану, 5 в м. Чернівцях, враховуючи погодження 
балансоутримувача та керуючись Положенням про порядок та умови оренди 
майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, 
комісія 

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

нерухоме майно (частину приміщення четвертого поверху) площею 209,2 кв.м. 
за адресою: вул. Героїв Майдану, 5 в м. Чернівцях для розміщення 
Чернівецького регіонального центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установ та організацій на строк 2 роки 11 місяців, 
встановивши річну оренду плату у розмірі 1 грн. 

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

 
 
Голова постійної комісії                     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 
09 вересня 2019 р.               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення 
Новоселицького медичного коледжу 
БДМУ щодо передачі в оренду 
нерухомого майна за адресою:  
вул. 1 Травня, 20 в м. Новоселиці 

Розглянувши звернення комунального вищого навчального закладу 
"Новоселицький медичний коледж Буковинського державного медичного 
університету" щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. 1 Травня, 20 
в м. Новоселиці, 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 А) площею 11,75 кв.м. за адресою: вул. 1 Травня, 20 в  
м. Новоселиці. 

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

3. Визначити фіксовані умови оренди: 
3.1. Використання майна під розміщення буфету без продажу товарів 

підакцизної групи та продажу канцтоварів; 
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 місячної 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 
 
09 вересня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 

Про розгляд звернення Західного 
регіонального управління Державної 
прикордонної служби України від 
18.01.2019 №74/448 щодо надання 
земельної ділянки в м. Чернівцях 
для будівництва житла з об’єктами 
соціально-побутового призначення 

 

 
Розглянувши та обговоривши звернення Західного регіонального 

управління Державної прикордонної служби України від 18.01.2019 №74/448 
щодо надання земельної ділянки в м. Чернівцях для будівництва житла з 
об’єктами соціально-побутового призначення, комісія  

ВИРІШИЛА: 

У зв’язку з відсутністю вільної сформованої земельної ділянки у 
відповідності до чинного законодавства, вважати недоцільним надання 
земельної ділянки в м. Чернівцях для будівництва житла з об’єктами 
соціально-побутового призначення. 
 
 
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 
 
09 вересня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 

Про розгляд звернення державної 
прикордонної служби України 
№0.74-12615/0/6-18-Вих від 17.12.2018 
щодо виділення земельної ділянки в 
м. Чернівцях під будівництво 
багатоквартирного житлового 
будинку для забезпечення житлом 
прикордонників та членів їх сімей 

 

 
Розглянувши та обговоривши звернення державної прикордонної 

служби України №0.74-12615/0/6-18-Вих від 17.12.2018 щодо виділення 
земельної ділянки в м. Чернівцях під будівництво багатоквартирного 
житлового будинку для забезпечення житлом прикордонників та членів їх 
сімей, комісія  

ВИРІШИЛА: 

У зв’язку з відсутністю вільної сформованої земельної ділянки у 
відповідності до чинного законодавства, вважати недоцільним виділення 
земельної ділянки в м. Чернівцях під будівництво багатоквартирного 
житлового будинку для забезпечення житлом прикордонників та членів їх 
сімей. 
 
 
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 
09 вересня 2019 р.               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд рішення конкурсної комісії 
щодо розгляду пропозицій на оренду 
цілісного майнового комплексу 
Чернівецького обласного комунального 
підприємства "Бальнеологічний санаторій 
"Брусниця" 

Розглянувши витяг з протоколу засідання конкурсної комісії обласної ради від 
23.08.2019 № 26, керуючись Положенням про порядок та умови оренди нерухомого 
майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, відповідно 
до пункту 4 рішення 24-ї сесії обласної ради VІІ скликання від 12.09.2018 № 141-24/18 
"Про передачу в оренду цілісного майнового комплексу Чернівецького обласного 
комунального підприємства "Бальнеологічний санаторій "Брусниця", комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Рішення конкурсної комісії обласної ради з передачі в оренду майна 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області взяти до відома. 
2. Внести на розгляд сесії обласної ради проект рішення щодо укладення 

договору оренди цілісного майнового комплексу Чернівецького обласного 
комунального підприємства "Бальнеологічний санаторій "Брусниця". 
 
 
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 
 
"__" вересня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд проекту рішення сесії 
обласної ради "Про звернення 
депутатів Чернівецької обласної ради 
VII скликання до регіональної філії 
"Львівська залізниця" публічного 
акціонерного товариства "Українська 
залізниця" 

 

 

Розглянувши та обговоривши проект рішення сесії обласної ради "Про 
звернення депутатів Чернівецької обласної ради VII скликання до 
регіональної філії "Львівська залізниця" публічного акціонерного товариства 
"Українська залізниця", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати проект рішення сесії обласної ради "Про звернення 
депутатів Чернівецької обласної ради VII скликання до регіональної філії 
"Львівська залізниця" публічного акціонерного товариства "Українська 
залізниця" 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 
 
09 вересня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про списання, передачу та 
відчуження 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, закладів та підприємств щодо 
надання дозволу на списання, передачу та відчуження основних засобів, що є 
спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області, комісія  

ВИРІШИЛА: 

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

1.1. Комунальної медичної установи "Чернівецький обласний клінічний 
кардіологічний центр": 

1.1.1. Електрокардіограф "Юкард-200", 1998 року випуску, інвентарний 
номер 101470546, заводський номер 02610, балансовою вартістю 10050,00 
грн., із нарахованим повним зносом; 

1.1.2. Електрокардіограф "Юкард-100", 2005 року випуску, інвентарний 
номер 101480378, заводський номер К.102.05024.0043, балансовою вартістю 
8100,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.1.3. Монітор ЮМ-300 "Ютас", 2000 року випуску, інвентарний номер 
101470299, заводський номер 03474, балансовою вартістю 24840,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 



1.1.4. Тест. система Cocdiak reader, 2006 року випуску, інвентарний 
номер 101480408, заводський номер 2013107, балансовою вартістю 14000,00 
грн., із нарахованим повним зносом; 

1.1.5. Холтер ЕКГ DiaCard, 2005 року випуску, інвентарний номер 
101470384, заводський номер 00210.00211, балансовою вартістю 10395,00 
грн., із нарахованим повним зносом. 

1.2. Обласної комунальної установи "Хотинський психоневрологічний 
будинок-інтернат": 

1.2.1. Машина отжимна МО 25-А, 2008 року випуску, інвентарний номер 
10490179, балансовою вартістю 24000,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.2.2. Машина пральна МСТ-259, 2002 року введений в експлуатацію, 
інвентарний номер 10490177, балансовою вартістю 9870,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.2.3. Машина пральна Whirlpool, 2008 року введений в експлуатацію, 
інвентарний номер 10490132, балансовою вартістю 9200,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.2.4. М'ясорубка МИМ-300, 2008 року випуску, інвентарний номер 
10490182, балансовою вартістю 6250,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.2.5. Трактор МТЗ-80, 1991 року випуску, інвентарний номер 10510011, 
реєстраційний номер 02180 СЕ, заводський номер 810432, номер двигуна 
682468, балансовою вартістю 29480,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

1.3. Чернівецького обласного медичного діагностичного центру: 
1.3.1. Гастроскоп GJF-Q10, 1990 року випуску, інвентарний номер 

101470246, балансовою вартістю 13305,29 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.3.2. Гастрофiброскоп GIF-XQ40, 2003 року випуску, інвентарний 
номер 101470919, балансовою вартістю 84900,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.3.3. Колоноскоп F TYPE 10 L Olimpus, 1990 року випуску, інвентарний 
номер 101470250, балансовою вартістю 13491,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.3.4. Колоноскоп F TYPE 10 L Olimpus, 1990 року випуску інвентарний 
номер 101470252, балансовою вартістю 13491,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.3.5. УЗА для досліджень внутрішніх органів Aloka SSD-630, зав. № 
01М4217, 1991 року випуску, інвентарний номер 101470294, балансовою 
вартістю 98316,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.3.6. Контрольно-вимiрювальний комплекс /УЗД апарат/ AU4 IDEA, 
зав. № 20137 BIOMEDIKA /Італія/, 1995 року випуску, інвентарний номер 
101470777, балансовою вартістю 164424,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 



1.3.7. Комплекс рентгенівський мамограф «Мадис», 2004 року випуску, 
інвентарний номер 101470951, балансовою вартістю 271010,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.3.8. Проявочна машина «Кровлекс», 2007 року випуску, інвентарний 
номер 101471052, балансовою вартістю 19415,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.3.9. Ехокардіограф СП Sonos 100/Hewlett-Packard, 1992 року випуску, 
інвентарний номер 101470518, балансовою вартістю 161007,00 грн., із 
нарахованим повним зносом. 

1.4. Обласної комунальної установи "Чернівецька обласна клінічна 
лікарня": 

1.4.1. Н-р апаратів д/зовніш.фіксації кісток, 2008 року випуску, 
інвентарний номер 101493636, балансовою вартістю 43990,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.4.2. Гамма-камера ГКС-301Т, 2000 року випуску, інвентарний номер 
101493446, балансовою вартістю 700000,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.4.3. Апарат для гемодіалізу 4008 S, 2009 року випуску, інвентарний 
номер 101493669, балансовою вартістю 190000,00 грн., із нарахованим 
зносом 172516,00 грн.; 

1.4.4. Апарат для гемодіалізу 4008 S, 2002 року випуску, інвентарний 
номер 101493615, балансовою вартістю 149800,00 грн., із нарахованим 
повним зносом; 

1.4.5. Апарат для гемодіалізу 4008 S, 2002 року випуску, інвентарний 
номер 101493628, балансовою вартістю 118000,00 грн., із нарахованим 
повним зносом; 

1.4.6. Система водо очистки RO-800, 1985 року випуску, інвентарний 
номер 101423464, балансовою вартістю 77276,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.4.7. Аналізатор агрегації тромбоцитів, 2003 року випуску, інвентарний 
номер 101453492, балансовою вартістю 23900,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.4.8. Аналізатор агрегації тромбоцитів, 2003 року випуску, інвентарний 
номер 101453493, балансовою вартістю 23900,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.4.9. Гемокоагулометр, 2004 року випуску, інвентарний номер 
101493535, балансовою вартістю 13571,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.4.10. Центрфуга лаборант. Дніпро-МПВ, 2002 року випуску, 
інвентарний номер 101453479, балансовою вартістю 6448,00 грн., із 
нарахованим повним зносом. 

1.5. Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. 
Михайла Івасюка: 



1.5.1. Комп'ютер Р ІІІ, 2005 року випуску, інвентарний номер 10480127, 
балансовою вартістю 5425,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.5.2. Комп'ютер Р ІV, 2005 року випуску, інвентарний номер 10480129, 
балансовою вартістю 5724,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.5.3. Ксерокс CANON 7161, 2005 року випуску, інвентарний номер 
10480132, балансовою вартістю 5280,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.5.4. Ксерокс А3 CANON 7161, 2006 року випуску, інвентарний номер 
10480146, балансовою вартістю 5545,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.5.5. Комп'ютер ІВМ-Sor 205, 2004 року випуску, інвентарний номер 
10480112, балансовою вартістю 14550,00 грн., із нарахованим повним 
зносом. 

1.6. Комунальної медичної установи "Чернівецька обласна психіатрична 
лікарня": 

1.6.1. Апарат УЗД LS 3000 б/у, 1986 року випуску, інвентарний номер 
101490018, балансовою вартістю 23486,00 грн., із нарахованим зносом 
8221,00 грн.; 

1.6.2. Апарат монітор "Ютас" б/у, 2007 року випуску, інвентарний номер 
101480906, балансовою вартістю 10000,00 грн., із нарахованим зносом 
9079,99 грн.; 

1.6.3. Комплекс анестезіологічний реанімаційний "Емансіс" у складі 
апарат штучної вентиляції легень для дорослих та дітей (Китай), 2010 року 
випуску, інвентарний номер 101480912, балансовою вартістю 150000,00 грн., 
із нарахованим зносом 130000,00 грн.; 

1.6.4. Монітор пацієнта ПМП-02, 2010 року випуску, інвентарний номер 
101480929, балансовою вартістю 19800,00 грн., із нарахованим зносом 
15840,00 грн.; 

1.6.5. Монітор пацієнта ПМП-02, 2010 року випуску, інвентарний номер 
101480930, балансовою вартістю 19800,00 грн., із нарахованим 
зносом15840,00 грн.; 

1.6.6. Кисневий концент. Біомед (Китай), 2010 року випуску, 
інвентарний номер 101440905, балансовою вартістю 31300,00 грн., із 
нарахованим зносом 25041,49 грн. 

1.7. Обласного протитуберкульозного санаторію "Красноїльськ", 
пральна машина "LG", 2009 року випуску, інвентарний номер 10480054, 
балансовою вартістю 9950,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

1.8. Державної установи "Чернівецький обласний лабораторний центр 
Міністерства здоров'я України": 

1.8.1. Сервісна станція, 1992 року випуску, інвентарний номер 
101480826, балансовою вартістю 6356,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.8.2. Ксерокс С, 1995 року випуску, інвентарний номер 101480829, 
балансовою вартістю 6200,00 грн., із нарахованим повним зносом; 



1.8.3. Спектрофотомір, 1991 року випуску, інвентарний номер 
101450096, балансовою вартістю 33000,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.8.4. Стерилізатор ВК-75, 1994 року випуску, інвентарний номер 
101450105, балансовою вартістю 5207,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.8.5. Спектрометр АМА, 1990 року випуску, інвентарний номер 
101430086, балансовою вартістю 40549,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.8.6. Радіометр ІМД-12, 1989 року випуску, інвентарний номер 
101450116, балансовою вартістю 33965,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.8.7. Бета-гамма-радіометр РИ-БГ-1, 1999 року випуску, інвентарний 
номер 101450118, балансовою вартістю 21360,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.8.8. Прибор ШВІЛ-01 Д 05, 1990 року випуску, інвентарний номер 
101450132, балансовою вартістю 11576,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.8.9. Прибор ШВІЛ-01 Д 05, 1990 року випуску, інвентарний номер 
101450136, балансовою вартістю 11576,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.8.10. Декадно-рахункова установка ДП-100 "Тобол", 1968 року 
випуску, інвентарний номер 101450124, балансовою вартістю 5574,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.8.11. Хроматограф НР, 1988 року випуску, інвентарний номер 
101450176, балансовою вартістю 23000,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.8.12. Термостат, 1992 року випуску, інвентарний номер 101450220, 
балансовою вартістю 10960,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.8.13. Термостат ПС, 1979 року випуску, інвентарний номер 101450218, 
балансовою вартістю 23216,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.8.14. Холодильник, 1990 року випуску, інвентарний номер 101490743, 
балансовою вартістю 11202,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.8.15. Холодильник, 1990 року випуску, інвентарний номер 101490744, 
балансовою вартістю 11202,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.8.16. Холодильник, 1989 року випуску, інвентарний номер 101490726, 
балансовою вартістю 7189,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.8.17. Термостат, 1989 року випуску, інвентарний номер 101490736, 
балансовою вартістю 6720,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.8.18. Аквадистилятор ДП-25, 1991 року випуску, інвентарний номер 
101450375, балансовою вартістю 102780,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 



1.8.19. Термостат ГПУ, 1990 року випуску, інвентарний номер 
101490715, балансовою вартістю 6689,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.8.20. Ваги, 1990 року випуску, інвентарний номер 101430153, 
балансовою вартістю 5681,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.8.21. Пробовідбірник "Тайфун", 1991 року випуску, інвентарний номер 
10147012, балансовою вартістю 15345.00 грн., із нарахованим повним 
зносом;  

1.8.22. Огорожа дерев'яна, 1981 року випуску, інвентарний номер 
101330008, балансовою вартістю 13103,00 грн., із нарахованим повним 
зносом;  

1.8.23. Холодильна установка водяна, 1994 року випуску, інвентарний 
номер 14481,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

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

2.1. Комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна 
спільної власності територіальних громад" на баланс Чернівецької обласної 
державної адміністрації: 

2.1.1. Блок керування Gonsin TL-Z3, 01.09.2018 року введений в 
експлуатацію, інвентарний номер 10480085, балансовою вартістю 25586,00 
грн., із нарахованим зносом 6396,00 грн.; 

2.1.2. Пульт делегата Gonsin TL-VD3300, 01.09.2018 року введений в 
експлуатацію, інвентарний номер 10480086, балансовою вартістю 59250,00 
грн., із нарахованим зносом 14812,00 грн.; 

2.1.3. Комутаційний кабель Gonsin 8P-T3, 01.09.2018 року введений в 
експлуатацію, інвентарний номер 10480087, балансовою вартістю 6608,00 
грн., із нарахованим зносом 1652,00 грн.; 

2.1.4. Цифровий аудіомікшер DAM614, 01.09.2018 року введений в 
експлуатацію, інвентарний номер 10480088, балансовою вартістю 26808,00 
грн., із нарахованим зносом 6702,00 грн.; 

2.1.5. Двохканальний підсилювач Ecler eHSA2-150, 01.09.2018 року 
введений в експлуатацію, інвентарний номер 10480089, балансовою вартістю 
17506,00 грн., із нарахованим зносом 4377,00 грн.; 

2.1.6. Конференц-камера Vegavision VV-PTZ120WHU3 з мікшером Shure 
FNIUSB-MATRIS, 01.09.2018 року введений в експлуатацію, інвентарний 
номер 10480090, балансовою вартістю 30951,00 грн., із нарахованим зносом 
7738,00 грн.; 

2.1.7. Мережевий аудіо інтерфейс USB з матричним мікшером Shure 
FNIUSB-MATRIS, 01.09.2018 року введений в експлуатацію, інвентарний 
номер 10480091, балансовою вартістю 17293,00 грн., із нарахованим зносом 
4323,00 грн.; 

2.1.8. Проектор Р5330W, 01.09.2018 року введений в експлуатацію, 
інвентарний номер 10480092, балансовою вартістю 6000,00 грн., із 
нарахованим зносом 1500,00 грн.; 



2.1.9. Комп'ютер VOSTRO-15  серія № 9С1SBL2, 01.09.2018 року 
введений в експлуатацію, інвентарний номер 10480093, балансовою вартістю 
15000,00 грн., із нарахованим зносом 3750,00 грн.; 

2.1.10. Конференцсистема мікроброні TL-VX3300, 01.09.2018 року 
введений в експлуатацію, інвентарний номер 10480094, балансовою вартістю 
6873,00 грн., із нарахованим зносом 1718,00 грн.; 

2.1.11. Пульт голови Gonsin TL-VX3300, 1 шт., 01.09.2018 року введений 
в експлуатацію, балансовою вартістю 4304,00 грн., із нарахованим зносом 
0,00 грн.; 

2.1.12. З'єднувальний кабель Gonsin 8PS-10, 1 шт., 01.09.2018 року 
введений в експлуатацію, балансовою вартістю 825,00 грн., із нарахованим 
зносом 0,00 грн.; 

2.1.13. Гучномовець настінний Ecler eAMBIT-106WH, 4 шт., 01.09.2018 
року введений в експлуатацію, балансовою вартістю 13692,00 грн., із 
нарахованим зносом 0,00 грн.; 

2.1.14. Підставка lkz камери, проектора Projector carts, 1 шт., 01.09.2018 
року введений в експлуатацію, балансовою вартістю 199,00 грн., із 
нарахованим зносом 0,00 грн.; 

2.1.15. Екран модель № ZU12-unsversal wireless 12V ProjectorTrigger, 1 
шт., 01.09.2018 року введений в експлуатацію, балансовою вартістю 199,00 
грн., із нарахованим зносом 0,00 грн.; 

2.1.16. D-Link wireless #150 hore router модель DIR-300S, 1 шт., 
01.09.2018 року введений в експлуатацію, балансовою вартістю 1399,00 грн., 
із нарахованим зносом 0,00 грн.; 

2.1.17. Shure ANIUSB-MATRIS, 1 шт., 01.09.2018 року введений в 
експлуатацію, балансовою вартістю 4102,00 грн., із нарахованим зносом 0,00 
грн.; 

2.1.18. Plootee, 1 шт., 01.09.2018 року введений в експлуатацію, 
балансовою вартістю 1640,00 грн., із нарахованим зносом 0,00 грн.; 

2.1.19. Belik UPS PRO-900, 1 шт., 01.09.2018 року введений в 
експлуатацію, балансовою вартістю 1232,00 грн., із нарахованим зносом 0,00 
грн.; 

2.1.20. Стільці офісні, 27 шт., 01.09.2018 року введений в експлуатацію, 
балансовою вартістю 47520,00 грн., із нарахованим зносом 0,00 грн.; 

2.1.21. Шафа для апаратури, 1 шт., 01.09.2018 року введений в 
експлуатацію, балансовою вартістю 3600,00 грн., із нарахованим зносом 0,00 
грн.; 

2.1.22. Шафа для документів, 2 шт., 01.09.2018 року введений в 
експлуатацію, балансовою вартістю 11560,00 грн., із нарахованим зносом 
0,00 грн.; 

2.1.23. Стіл для апаратури, 1 шт., 01.09.2018 року введений в 
експлуатацію, балансовою вартістю 1700,00 грн., із нарахованим зносом 0,00 
грн.; 



2.1.24. Стіл комп'ютерний, 1 шт., 01.09.2018 року введений в 
експлуатацію, балансовою вартістю 2000,00 грн., із нарахованим зносом 0,00 
грн.; 

2.1.25. Кришка конференцстола, 1 шт., 01.09.2018 року введений в 
експлуатацію, балансовою вартістю 2250,00 грн., із нарахованим зносом 0,00 
грн.; 

2.1.26. Камера VEGA VV-PT2120WHO3, 1 шт., 01.09.2018 року введений 
в експлуатацію, балансовою вартістю 1433,00 грн., із нарахованим зносом 
0,00 грн.; 

2.1.27. Колонки NEST106, 4 шт., 01.09.2018 року введений в 
експлуатацію, балансовою вартістю 7596,00 грн., із нарахованим зносом 0,00 
грн.; 

2.1.28. Шнури Consin BP-T3, 16 шт., 01.09.2018 року введений в 
експлуатацію, балансовою вартістю 18357,00 грн., із нарахованим зносом 
0,00 грн.; 

2.1.29. Шнур Consin BRS-10, 1 шт., 01.09.2018 року введений в 
експлуатацію, балансовою вартістю 1147,00 грн., із нарахованим зносом 0,00 
грн.; 

2.1.30. Монітор (гучномовець) AUDIO DAP, 30.03.2012 року введений в 
експлуатацію, інвентарний номер 10480051, балансовою вартістю 2300,00 
грн., із нарахованим повним зносом; 

2.1.31. Монітор (гучномовець) AUDIO DAP, 30.03.2012 року введений в 
експлуатацію, інвентарний номер 10480057, балансовою вартістю 2300,00 
грн., із нарахованим повним зносом; 

2.1.32. Підсилювач мікрофона АМ 1122-N, 30.03.2012 року введений в 
експлуатацію, інвентарний номер 10480052, балансовою вартістю 4816,00 
грн., із нарахованим повним зносом; 

2.1.33. Безпровідна система SHURE, 30.03.2012 року введений в 
експлуатацію, інвентарний номер 10480053, балансовою вартістю 2984,00 
грн., із нарахованим повним зносом; 

2.1.34. Мікрофон на підставці, 30.03.2012 року введений в експлуатацію, 
інвентарний номер 10480054, балансовою вартістю 3539,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

2.1.35. Мікрофон на підставці, 22.09.2012 року введений в експлуатацію, 
інвентарний номер 10480055, балансовою вартістю 3553,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

2.1.36. Мікрофон на підставці, 30.03.2012 року введений в експлуатацію, 
інвентарний номер 10480056, балансовою вартістю 3526,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

2.1.37. Крісло шкіряне, 1 шт., 21.06.2017 введений в експлуатацію, 
балансовою вартістю 1625,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

2.1.38. Крісло офісне, 1шт., 18.04.2016 введений в експлуатацію, 
балансовою вартістю 957,50 грн., із нарахованим повним зносом. 



2.2. Обласної комунальної установи "Чернівецька обласна клінічна 
лікарня" на баланс військової частини А0216, автомобіль ВАЗ 2121, 1989 
року випуску, реєстраційний номер 0731 ЧВА, номер двигуна 0912994, номер 
шасі 0740644, інвентарний номер 101510067, балансовою вартістю 5463,00 
грн., із нарахованим повним зносом. 

3. Внести  на  розгляд сесії обласної  ради  питання про надання  дозволу 
на відчуження з балансу: 

3.1. Комунального закладу "Чернівецький обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді", автомобіля ГАЗ 5204, 1967 
року випуску, реєстраційний номер 5037 ЧВА, номер двигуна 0022034, номер 
шасі 0951121, інвентарний номер 101510001, балансовою вартістю 1800,00 
грн., із нарахованим повним зносом. 

4. Надати дозвіл на списання в установленому порядку з балансу: 
4.1. Педагогічного коледжу Чернівецького національного університету 

ім. Ю. Федьковича: 
4.1.1. Сист. Блок Celeron 1700, 2002 року випуску, інвентарний номер 

01380726, балансовою вартістю 2565,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
4.1.2. Комп'ютер Intel Celeron 2.4, 2003 року випуску, інвентарний номер 

01380777, балансовою вартістю 3425,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
4.1.3. Комп'ютер Celeron 1700, 2004 року випуску, інвентарний номер 

01380806, балансовою вартістю 2530,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
4.1.4. Комп'ютер, 2009 року випуску, інвентарний номер 01380986, 

балансовою вартістю 3830,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
4.1.5. Ноутбук Asus А6, 2006 року випуску, інвентарний номер 01380860, 

балансовою вартістю 4545,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
4.1.6. Ноутбук Toshiba L300, 2009 року випуску, інвентарний номер 

01380981, балансовою вартістю 4120,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
4.1.7. Комп'ютер Intel 2.6, 2012 року випуску, інвентарний номер 

01381033, балансовою вартістю 3828,00 грн., із нарахованим зносом 2391,00 
грн.; 

4.1.8. Комп'ютер, 1994 року випуску, інвентарний номер 01380590, 
балансовою вартістю 3461,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

4.1.9. Комп'ютер, 1995 року випуску, інвентарний номер 01380618, 
балансовою вартістю 2610,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

4.1.10. Монітор, 2009 року випуску, інвентарний номер 113/1167, 
балансовою вартістю 3670,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

4.1.11. Монітор, 2009 року випуску, інвентарний номер 113/1168, 
балансовою вартістю 3670,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

4.2. Комунального підприємства "Чернівецький академічний обласний 
український музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської": 

4.2.1. Підсилювач "Соліст", 1987 року введений в експлуатацію, 
інвентарний номер 10490056, балансовою вартістю 3765,66 грн., із 
нарахованим зносом 2730,06 грн.; 



4.2.2. Мікшерний пульт "Електроніка", 1987 року введений в 
експлуатацію, інвентарний номер 10490062, балансовою вартістю 2828,62 
грн., із нарахованим повним зносом. 

4.3. Чернівецької обласної ради, кондиціонер Carrier 
42QCR012E/38QCR012/E, 2013 року випуску, інвентарний номер 101490033, 
балансовою вартістю 4394,00 грн., із нарахованим зносом 2380,25 грн. 

4.4. Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. 
Михайла Івасюка: 

4.4.1. Комп'ютер Pentium, 2000 року випуску, інвентарний номер 
10480086, балансовою вартістю 2954,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

4.4.2. Системний блок - комп'ютер, 2004 року випуску, інвентарний 
номер 10480117, балансовою вартістю 3328,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

4.4.3. Комп'ютер, 2007 року випуску, інвентарний номер 10480162, 2007 
року випуску, інвентарний номер 10480162, балансовою вартістю 2570,00 
грн., із нарахованим повним зносом; 

4.4.4. Комп'ютер Сервер – систем. блок, 2008 року випуску, інвентарний 
номер 10480175, балансовою вартістю 3792,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

4.4.5. Апарат для приготування кави, 2013 року випуску, інвентарний 
номер 10480261, балансовою вартістю 3201,00 грн., із нарахованим зносом 
2045,00 грн.; 

4.4.6. Ксерокс 7161 CANON, 2003 року випуску, інвентарний номер 
10480111, балансовою вартістю 3400,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

4.4.7. Ксерокс CANON 6112, 1999 року випуску, інвентарний номер 
10490088, балансовою вартістю 3926,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

4.4.8. Відеомагнітофон, 1993 року випуску, інвентарний номер 10490019, 
балансовою вартістю 3323,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

4.4.9. Переговорний пристрій "Остов", 1989 року випуску, інвентарний 
номер 3102,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

4.5. Комунальної медичної установи "Чернівецька обласна психіатрична 
лікарня": 

4.5.1. Малий силовий генератор б/у, 1988 року випуску, інвентарний 
номер 101440906, балансовою вартістю 3753,00 грн., із нарахованим зносом 
2935,84 грн.; 

4.5.2. Комплекс анестезіологічний реанімаційний "Емансіс" у складі 
монітор пацієнта РМ-50, 2009 року випуску, інвентарний номер 101480910, 
балансовою вартістю 4500,00 грн., із нарахованим зносом 3942,50 грн.; 

4.5.3. Комплекс анестезіологічний реанімаційний "Емансіс" у складі 
монітор пацієнта РМ-50, 2009 року випуску, інвентарний номер 101480909, 
балансовою вартістю 4500,00 грн., із нарахованим зносом 3942,50 грн.; 



4.5.4. Комплекс анестезіологічний реанімаційний "Емансіс" у складі 
монітор пацієнта РМ-50, 2009 року випуску, інвентарний номер 101480911, 
балансовою вартістю 4500,00 грн., із нарахованим зносом 3942,50 грн. 

4.6. Обласного протитуберкульозного санаторію "Красноїльськ", 
холодильник "Норд", 2009 року випуску, інвентарний номер 10480056, 
балансовою вартістю 2646,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

4.7. Державної установи "Чернівецький обласний лабораторний центр 
Міністерства здоров'я України": 

4.7.1. Комп'ютер, 1997 року випуску, інвентарний номер 101460025, 
балансовою вартістю 4682,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

4.7.2. Комп'ютер з принтером, 1995 року випуску, інвентарний номер 
101480819, балансовою вартістю 3168,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

4.7.3. Холодильна шафа ШХ-0,7, 1994 року випуску, інвентарний номер 
101490056, балансовою вартістю 3067,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

4.7.4. Мікроскоп люмінісцентний, 1971 року випуску, інвентарний номер 
101450094, балансовою вартістю 4000,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

4.7.5. Мікроскоп люмінісцентний, 1991 року випуску, інвентарний номер 
101450082, балансовою вартістю 4000,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

4.7.6. Радіометр СРП-68-01, 1988 року випуску, інвентарний номер 
101430085, балансовою вартістю 2976,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

4.7.7. Дозиметр ДКС-04, 1986 року випуску, інвентарний номер 
101430076, балансовою вартістю 2697,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

4.7.8. Дозиметр ДКС-04, 1998 року випуску, інвентарний номер 
101430077, балансовою вартістю 2697,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

4.7.9. Декадно-рахункова установка ДП-100, 1963 року випуску, 
інвентарний номер 101450123, балансовою вартістю 4523,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

4.7.10. Шумомір 00024, 1986 року випуску, інвентарний номер 
101450134, балансовою вартістю 4538,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

4.7.11. Шумомір 00026, 1985 року випуску, інвентарний номер 
101450133, балансовою вартістю 4538,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

4.7.12. Центрифуга лабораторна, 1977 року випуску, інвентарний номер 
101490064, балансовою вартістю 3684,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 



4.7.13. Комп'ютер (системний блок Pentium), 1998 року випуску, 
інвентарний номер 101460017, балансовою вартістю 3495,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

4.7.14. Дистилятор, 1994 року випуску, інвентарний номер 101450228, 
балансовою вартістю 2744,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

4.7.15. Шафа сушильна, 1993 року випуску, інвентарний номер 
101450229, балансовою вартістю 4484,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

4.7.16. Автоклав, 1970 року випуску, інвентарний номер 101450463, 
балансовою вартістю 3737,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

4.7.17. Мікроскоп, 1990 року випуску, інвентарний номер 10147001, 
балансовою вартістю 3064,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

4.7.18. Сушильна шафа, 1998 року випуску, інвентарний номер 
101450427, балансовою вартістю 4545,00 грн., із нарахованим повним 
зносом. 

5. 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 
 
09 вересня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про перейменування Чернівецького 
обласного комунального підприємства 
"Буковинське агентство з розвитку 
інфраструктури та планування територій" 

 

 

Розглянувши та обговоривши інформацію щодо подальшого 
функціонування Чернівецького обласного комунального підприємства 
"Буковинське агентство з розвитку інфраструктури та планування територій", 
комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити перейменування Чернівецького обласного 
комунального підприємства "Буковинське агентство з розвитку 
інфраструктури та планування територій" у Чернівецьке обласне комунальне 
підприємство "Буковинське агентство з будівництва та ремонту доріг, 
інфраструктури та планування територій". 

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

 
 

Голова постійної комісії                                                                       Л.Годнюк 
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