
ПРОТОКОЛ № 51 
засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації та  

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

 
18 грудня 2019 року                                                    м. Чернівці 

 
Загальний склад постійної комісії – 12 депутатів. 
 
Присутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Гайничеру М.І., Грижук В.І., 
Левко В.В., Мотуляк В.Д., Палій В.М., Фрей П.П. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Гергелюк О.В., Волошенюк М.В., Гливко 
А.Г., Семенюк І.В., Ткачук В.В.,  
 
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; 
Бардюк І.В. – начальник відділу орендних відносин та організації розрахунків 
управління з питань забезпечення повноважень щодо управління об’єктами 
спільної власності виконавчого апарату обласної ради; 
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; 
Періус Н.В. – заступник директора Департаменту освіти і науки Чернівецької 
обласної державної адміністрації; 
Семанюк М.К. – директор комунальної обласної спеціалізованої школи-
інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів 
"Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей". 
 

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 Фрея П.П. 

 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 
 



ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 
 

1. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проекту рішення "Про передачу нерухомого майна в оперативне 
управління обласних комунальних некомерційних підприємств". 

Інформує: Чернушка Степан Іванович, Тріска Іван Степанович. 
 
2. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проекту рішення "Про затвердження Регіональної програми 
розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров'я на 
2020-2022 роки". 

Інформує: Тріска Іван Степанович. 
 

3. Про розгляд заяви директора ОКП "Консультативно-інформаційний 
центр" Огородник Вікторії Казимирівни щодо продовження трудових відносин. 

Інформує: Чернушка Степан Іванович. 
 
4. Про розгляд звернення комунальної обласної спеціалізованої 

школи-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів 
"Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей" від 06.12.2019 №117 щодо 
раціонального розподілу видатків на утримання закладу у 2020 році. 

Інформує: Семанюк Марина Костянтинівна, Періус Надія Василівна. 

 
5. Про розгляд звернення Новоселицького медичного коледжу 

Буковинського державного медичного університету щодо передачі в оренду 
нерухомого майна за адресою: вул. 1 Травня, 20 в м. Новоселиця. 

Інформує: Бардюк Ігор Васильович. 

 
6. Про розгляд звернення орендаря приватного підприємства "Вертекс 

Плюс" щодо внесення змін до договору оренди нерухомого майна в редакції від 
16.09.2008 №84-Д в частині зміни мети оренди. 

Інформує: Бардюк Ігор Васильович. 

 
7. Про розгляд звернення Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича щодо зарахування витрат на проведення невід'ємних 
поліпшень орендованого майна за адресою: вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях 
в рахунок орендної плати. 

Інформує: Бардюк Ігор Васильович. 

 
8. Про списання та передачу окремого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області. 



Інформує: Чернушка Степан Іванович. 

 
9. Про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VII скликання 

до Кабінету Міністрів України щодо матеріальної підтримки об’єктів 
санаторно-курортного типу. 

Інформує: Чернушка Степан Іванович. 

 
І. Слухали: 

Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 
проекту рішення "Про передачу нерухомого майна в оперативне управління 
обласних комунальних некомерційних підприємств". 
Виступили: Чернушка С.І., Тріска І.С. 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про передачу нерухомого майна в оперативне 
управління обласних комунальних некомерційних підприємств" для розгляду 
на сесії обласної ради. 

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

 
ІI. Слухали: 

Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 
проекту рішення "Про затвердження Регіональної програми розвитку та 
підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров'я на 2020-2022 
роки". 
Виступили: Тріска І.С. 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про затвердження Регіональної програми 
розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров'я на 
2020-2022 роки" для розгляду на сесії обласної ради. 

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

 



ІII. Слухали: 
Про розгляд заяви директора ОКП "Консультативно-інформаційний центр" 

Огородник Вікторії Казимирівни щодо продовження трудових відносин. 
Виступили: Чернушка С.І. 

Вирішили:  

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради подовжити трудові 
відносини з директором обласного комунального підприємства 
"Консультативно-інформаційний центр" Огородник Вікторією Казимирівною 
шляхом укладання нового контракту на строк до 1 року. 

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

 

ІV. Слухали: 
Про розгляд звернення комунальної обласної спеціалізованої школи-

інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів 
"Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей" від 06.12.2019 №117 щодо 
раціонального розподілу видатків на утримання закладу у 2020 році. 
Виступили: Семанюк М.К., Періус Н.В. 

Вирішили:  

1. Звернення комунальної обласної спеціалізованої школи-інтернат ІІ-
ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів "Багатопрофільний 
ліцей для обдарованих дітей" від 06.12.2019 №117 щодо раціонального 
розподілу видатків на утримання закладу у 2020 році, взяти до відома. 

2. Рекомендувати Департаменту фінансів Чернівецької обласної 
державної адміністрації переглянути фінансування всіх закладів-інтернатів в 
2020 році та проаналізувати необхідність коштів при розподілі видатків 
(дотримання пропорцій). 

3. Рекомендувати Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної 
державної адміністрації вивчити питання, щодо можливості фінансування 
учнів, які навчаються в закладах-інтернатах області, з районних бюджетів та 
бюджетів об’єднаних територіальних громад. 

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

 
 
 



V. Слухали: 
Про розгляд звернення Новоселицького медичного коледжу 

Буковинського державного медичного університету щодо передачі в оренду 
нерухомого майна за адресою: вул. 1 Травня, 20 в м. Новоселиця. 
Виступили: Бардюк І.В. 

Вирішили:  

1. Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (частину  
приміщення їдальні в будівлі літ А) площею 66 кв.м. за адресою: вул. 1 Травня, 20 
в м. Новоселиця. 

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

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

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

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

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

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

 

VІ. Слухали: 
Про розгляд звернення орендаря приватного підприємства "Вертекс Плюс" 

щодо внесення змін до договору оренди нерухомого майна в редакції від 
16.09.2008 №84-Д в частині зміни мети оренди. 
Виступили: Бардюк І.В. 

Вирішили:  

Погодити внесення змін до Договору оренди нерухомого майна в редакції 
від 16.09.2008 № 84-Д між Чернівецькою обласною радою та приватним 
підприємством ʺВертекс Плюсʺ за адресою: вул. Головна, 29 в м. Чернівцях в 
частині зміни мети оренди, виклавши пункт 1.3. Договору в такій редакції:  



ʺ1.3. Майно передається в оренду під розміщення торговельного об’єкту 
(магазину) з продажу непродовольчих товарівʺ. 

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

 

VIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича щодо зарахування витрат на проведення невід'ємних 
поліпшень орендованого майна за адресою: вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях 
в рахунок орендної плати. 
Виступили: Бардюк І.В. 

Вирішили:  

1. Погодити зарахування орендарю Чернівецькому національному 
університету імені Юрія Федьковича витрат у сумі 1711502,95 грн  на 
проведення невід′ємних поліпшень орендованого майна згідно договору оренди 
в редакції додаткової угоди №38-Д від 01.06.2007 за адресою: вул. 
Кафедральна, 2 в м. Чернівцях в рахунок орендної плати.   

2. Встановити, що сума податку на додану вартість, яка нараховується 
згідно договору оренди та інші платежі, що передбачені договором оренди,  
сплачуються орендарем у встановленому порядку. 

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

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

 

VIII. Слухали: 
Про списання та передачу 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. Педагогічного коледжу Чернівецького національного університету ім. 
Ю. Федьковича, автомобіль ГАЗ 5204, 1986 року випуску, інвентарний номер 



01500001, реєстраційний номер 09850МС, номер шасі 0931952, балансовою 
вартістю 3674,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

1.2. Комунальної установи "Чернівецький обласний центр служби крові": 
1.2.1. Котел НІСТУ, 1998 року випуску, інвентарний номер 101400276, 

балансовою вартістю 5000,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
1.2.2. Електростанція дизельна ЄСД-50 ВС, 1991 року випуску, 

інвентарний номер 101400179, балансовою вартістю 9647,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.2.3. Морозильна ларь 450-400, 2007 року випуску, інвентарний номер 
101400200, балансовою вартістю 6600,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.2.4. Холодильник "Дніпро МТО", 2004 року випуску, інвентарний номер 
101400181, балансовою вартістю 13100,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.2.5. Холодильник ХНТУ-170, 2003 року випуску,  інвентарний номер 
101400283, балансовою вартістю 8500,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.2.6. Холодильник "Дніпро МТО", 2004 року випуску, інвентарний номер 
101400182, балансовою вартістю 15200,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.2.7. Морозильна ларь Frigor-400, 2007 року випуску, інвентарний номер 
101400020, балансовою вартістю 5500,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.2.8. Ларь низькотемператур., 2003 року випуску, інвентарний номер 
101490217, балансовою вартістю 9155,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.2.9. Стіл низькотемпературний НС-350/75, 1990 року випуску, 
інвентарний номер 101470175, балансовою вартістю 18694,00 грн., із 
нарахованим повним зносом. 

1.3. Комунальної установи "Чернівецький обласний клінічний 
онкологічний диспансер": 

1.3.1. Універсальна відео система, 2008 року випуску, інвентарний номер 
10470026, балансовою вартістю 9871,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.3.2. Проявочна машина KODAK X-OMAT 1000, 2001 року випуску, 
інвентарний номер 10470404, балансовою вартістю 37652,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.3.3. Принтер ОК І лазерний, 2007 року випуску, інвентарний номер 
10480035, балансовою вартістю 13205,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.3.4. Цистофіброскоп CYF-3, 2001 року випуску, інвентарний номер 
10470495, балансовою вартістю 51544,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.3.5. Тістомісильна машина, 2004 року випуску, інвентарний номер 
10490515, балансовою вартістю 8851,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.3.6. Електроніж ЕН-57, 2008 року випуску, інвентарний номер 10470037, 
балансовою вартістю 17839,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.3.7. Привід універсальний, 2004 року випуску, інвентарний номер 
10490513, балансовою вартістю 7755,00 грн., із нарахованим повним зносом. 



1.4. Обласної комунальної установи "Обласний центр медико-соціальної 
реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи": 

1.4.1. Ванна з гідро та аеромасажем, 2007 року випуску, інвентарний номер 
101470020, балансовою вартістю 14633,21 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.4.2. Ванна з гідро та аеромасажем, 2007 року випуску, інвентарний номер 
101470002, балансовою вартістю 10656,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.4.3. Масажер автоматизований "Релакс", 2008 року випуску, інвентарний 
номер 10470013, балансовою вартістю 13905,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.4.4. Ванна Оріон, 2009 року випуску, інвентарний номер 101470103, 
балансовою вартістю 88014,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

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

1.5.1. Насосна літ. "К", 1938 року випуску, інвентарний номер 101310017, 
балансовою вартістю 3749,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.5.2. Насосна літ. "Ж", 1938 року випуску, інвентарний номер 101310018, 
балансовою вартістю 3749,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.5.3. Насосна літ. "Е", 1990 року випуску, інвентарний номер 101310012, 
балансовою вартістю 8911,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

1.6. Обласної комунальної установи "Лікарня швидкої медичної 
допомоги": 

1.6.1. Електрокардіограф ЕКІТ-03М2, 1991 року випуску, інвентарний 
номер 101470263, балансовою вартістю 7028,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.6.2. Електрокардіограф FUKUDA DENSHI FX-326U, 1992 року випуску, 
інвентарний номер 101470276, балансовою вартістю 21883,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.6.3. Спектрофотометр PV 1251C, 2003 року випуску, інвентарний номер 
101470208, балансовою вартістю 25700,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.6.4. Аналізатор біохімічний ВА-88, 2007 року випуску, інвентарний 
номер 101470251, балансовою вартістю 19713,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.6.5. Аналізатор агрегації тромбоцитів АР2110, 2004 року випуску, 
інвентарний номер 101470207, балансовою вартістю 23900,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.6.6.Шафа медична ГП-320, 2007 року випуску, інвентарний номер 
101470056, балансовою вартістю 11800,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.6.7. Світильник 15-ти рефлекторний, 1984 року випуску, інвентарний 
номер 101470799, балансовою вартістю 6349,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 



1.6.8. Комплект приборів гіпотермії, 1991 року випуску, інвентарний номер 
101470356, балансовою вартістю 7145,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.6.9. Апарат локальної мікрохвильової гіпотермії простати АЛМГП-01, 
2004 року випуску, інвентарний номер 101470005, балансовою вартістю 
430000,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.6.10. Апарат ШВЛ "Бриз-Т", 2008 року випуску, інвентарний номер 
101470284, балансовою вартістю 48850,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.6.11. Дефібрилятор-монітор Philips M4735А, 2009 року випуску, 
інвентарний номер 101472015, балансовою вартістю 49875,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.6.12. Апарат МРТА, 1991 року випуску, інвентарний номер 101470293, 
балансовою вартістю 12253,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.6.13. Рентгенівська система портативна РХР-40HF, 2006 року випуску, 
інвентарний номер 101470262, балансовою вартістю 44000,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.6.14. Мобільна рентгенівська система PLX-102, 2005 року випуску, 
інвентарний номер 101470111, балансовою вартістю 19000,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.6.15. Проявний комплекс "Оніко", 2008 року випуску, інвентарний номер 
101470051, балансовою вартістю 6750,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

1.7. Комунальної установи "Чернівецька обласна консультативна 
стоматологічна поліклініка": 

1.7.1. Детальний рентген апарат "PLANMEKA", 2005 року випуску, 
інвентарний номер 10470680, балансовою вартістю 23515,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.7.2. К-т Стомат. "Дипломат ДЕ-100", 1999 року випуску, інвентарний 
номер 10470577, балансовою вартістю 43000,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.7.3. Стоматологічна установка "Сатва-Комбі", 2001 року випуску, 
інвентарний номер 10470624, балансовою вартістю 16800,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.7.4. Крісло пацієнта "Сатва", 2001 року випуску, інвентарний номер 
10470619, балансовою вартістю 11997,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.7.5. Рентгенопроявочна машина, 2006 року випуску, інвентарний номер 
10470693, балансовою вартістю 20512,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.7.6. Компресор Airpress, 2015 року випуску, інвентарний номер 10470800, 
балансовою вартістю 5120,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

1.8. Комунального учбово-методичного центру культури Буковини: 
1.8.1. Автомобіль ЗАЗ 968-М, 1991 року випуску, інвентарний номер 

101510001, реєстраційний номер 02302МР, номер шасі ХТЕ968ММ1703679, 
балансовою вартістю 1888,00 грн., із нарахованим повним зносом; 



1.8.2. Котел "Універсал" КЧ1, 1972 року випуску, інвентарний номер 
1014110, балансовою вартістю 4600,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.8.3. Котел "Універсал" КЧ1, 1972 року випуску, інвентарний номер 
1014111, балансовою вартістю 4600,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

1.9. Петричанського психоневрологічного будинку-інтернату: 
1.9.1. Пральна машина BOSCH-9, 2007 року випуску, інвентарний номер 

10490140, балансовою вартістю 9191,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
1.9.2. Пральна машина BOSCH-10, 2007 року випуску, інвентарний номер 

10490141, балансовою вартістю 9190,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
1.9.3. Шафа холодильна ШХС "Техас" 0,8, 2008 року випуску, інвентарний 

номер 10490045, балансовою вартістю 14360,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.9.4. Шафа холодильна ШХС "Техас" 0,8, 2008 року випуску, інвентарний 
номер 10490046, балансовою вартістю 14361,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

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

1.10.1. Гараж літ. Б, площею 189,70 кв.м., за адресою: смт. Глибока, вул. 
Героїв Небесної Сотні, 96 (Центральна), 1983 року побудови, інвентарний 
номер 101310011, балансовою вартістю 120223,00 грн., із нарахованим зносом 
45215,00 грн.; 

1.10.2. Адмінбудівля літ. Б, площею 233,20 кв.м., за адресою: м. 
Новоселиця, вул. Ринкова, 26 (Боженко), 1928 року побудови, інвентарний 
номер 101311101, балансовою вартістю 333426,00 грн., із нарахованим зносом 
177040,00 грн.; 

1.10.3. Актовий зал (Червоний куток) літ. Б, площею 43,80 кв.м., за 
адресою: м. Заставна, вул. Грушевського, 35, 1945 року побудови, інвентарний 
номер 101310025, балансовою вартістю 69898,00 грн., із нарахованим зносом 
39746,80 грн. 

1.11. Комунальної медичної установи "Чернівецький обласний 
наркологічний диспансер" автомобіля ГАЗ-2413, 1989 року випуску, номер 
шасі 17950ХТН241322622989, реєстраційний номер СЕ2392АІ, інвентарний 
номер 10150026, балансовою вартістю 3784,00 грн., із нарахованим повним 
зносом. 

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

2.1. КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності 
територіальних громад" на баланс Департаменту капітального будівництва та 
дорожнього господарства обласної державної адміністрації, транспортний засіб 
NISSAN QASHQAI, 2012 року випуску, номер кузова SJNFCAJ10U2482048, 
реєстраційний номер СЕ 1653 СВ, балансовою вартістю 288000,00 грн.; 



2.2. КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності 
територіальних громад" на баланс Департаменту капітального будівництва та 
дорожнього господарства обласної державної адміністрації, транспортний засіб 
RENAULT KANGOO, 2014 року випуску, номер кузова VF1W17B550840910, 
реєстраційний номер СЕ 1652 СВ, балансовою вартістю 210000,00 грн. 

3. Надати дозвіл на списання в установленому порядку з балансу: 
3.1. Комунальної установи "Чернівецький обласний центр служби крові": 
3.1.1. Аквадистилятор ДЄ-25, 1995 року випуску, інвентарний номер 

101400258, балансовою вартістю 2700,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
3.1.2. Башня Рожновського, 1994 року випуску, інвентарний номер 

101400266, балансовою вартістю 3759,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
3.1.3. Персональний комп’ютер "Магнат", 2007 року випуску, інвентарний 

номер 101400196, балансовою вартістю 3463,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

3.1.4. Центрифуга РС-6, 1987 року випуску, інвентарний номер 101450163, 
балансовою вартістю 4205,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

3.1.5. Центрифуга ЦПР-5-01, 1991 року випуску, інвентарний номер 
101400253, балансовою вартістю 2650,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

3.1.6. Лампа"Аеролайф", 2008 року випуску, інвентарний номер 101400034, 
балансовою вартістю 2787,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

3.2. Комунальної установи "Чернівецька обласна консультативна 
стоматологічна поліклініка": 

3.2.1. Апарат стомат. багатофункц. АЛ-03 "Пульп Ест", 2014 року випуску, 
інвентарний номер 10470791, балансовою вартістю 3300,00 грн., із нарахованим 
повним зносом; 

3.2.2. Аквадистилятор, 2017 року випуску, інвентарний номер 11132485, 
балансовою вартістю 3950,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

3.2.3. Мікродвигун Марафон №7/SH40C, 2011 року випуску, інвентарний 
номер 10470752, балансовою вартістю 3100,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

3.2.4. Блок лікаря "Сатва БУС", 2005 року випуску, інвентарний номер 
10470684, балансовою вартістю 3100,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

3.2.5. Блок лікаря "Сатва БУС", 2005 року випуску, інвентарний номер 
10470689, балансовою вартістю 3100,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

3.2.6. Блок лікаря "БУС-02", 2008 року випуску, інвентарний номер 
10470722, балансовою вартістю 3800,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

3.2.7. Касовий апарат Detecs MP, 2010 року випуску, інвентарний номер 
10430735, балансовою вартістю 2866,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

3.3. Петричанського психоневрологічного будинку-інтернату: 



3.3.1. Картоплечистка, 2008 року введена в експлуатацію, інвентарний 
номер 10490148, балансовою вартістю 4739,00 грн., із нарахованим повним 
зносом. 

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

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

 

IX. Слухали: 
Про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VII скликання до 

Кабінету Міністрів України щодо матеріальної підтримки об’єктів санаторно-
курортного типу. 
Виступили: Чернушка С.І. 

Вирішили:  

1. Враховуючи, що з 1 квітня 2020 року санаторно-курортні заклади 
області залишаться без державного фінансування надіслати до Кабінету 
Міністрів України звернення щодо матеріальної підтримки об’єктів санаторно-
курортного типу. 

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

 

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

 
 
Голова постійної комісії                                                             Любов ГОДНЮК 
 
 
 
 
Секретар постійної комісії                                                                 Петро ФРЕЙ 



 

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 
 
18 грудня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією 
проекту рішення "Про передачу 
нерухомого майна в оперативне 
управління обласних комунальних 
некомерційних підприємств" 

 

 
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 

державною адміністрацією проект рішення "Про передачу нерухомого майна 
в оперативне управління обласних комунальних некомерційних 
підприємств", комісія  

ВИРІШИЛА: 
 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про передачу нерухомого майна в 
оперативне управління обласних комунальних некомерційних підприємств" 
для розгляду на сесії обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії                                                         Любов 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 
 
18 грудня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією 
проекту рішення "Про затвердження 
Регіональної програми розвитку та 
підтримки обласних комунальних 
закладів охорони здоров'я на 2020-
2022 роки" 

 

 
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 

державною адміністрацією проект рішення "Про затвердження Регіональної 
програми розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони 
здоров'я на 2020-2022 роки", комісія  

ВИРІШИЛА: 
 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про затвердження Регіональної програми 
розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров'я на 
2020-2022 роки" для розгляду на сесії обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії                                                         Любов 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 
 
18 грудня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд заяви директора ОКП 
"Консультативно-інформаційний 
центр" Огородник В.К. щодо 
продовження трудових відносин  

 

 
Розглянувши та обговоривши заяву директора  обласного комунального 

підприємства "Консультативно-інформаційний центр" Огородник Вікторії 
Казимирівни від 11.12.2019р. щодо подовження трудових відносин шляхом 
укладання контракту на 1 рік та керуючись пунктом 2.4.1 Положення про 
порядок призначення та звільнення з посад керівників підприємств, установ, 
закладів, організацій - об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Чернівецької області, затвердженим рішенням ХV сесії обласної 
ради VІІ скликання від 13.09.2017р. № 164-15/19, комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради подовжити трудові 

відносини з директором обласного комунального підприємства 
"Консультативно-інформаційний центр" Огородник Вікторією Казимирівною 
шляхом укладання нового контракту на строк до 1 року. 
 
 
 
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 
 

18 грудня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 

Про розгляд звернення комунальної 
обласної спеціалізованої школи-
інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим 
вивченням окремих предметів 
"Багатопрофільний ліцей для 
обдарованих дітей" від 06.12.2019 
№117 щодо раціонального розподілу 
видатків на утримання закладу у 2020 
році 

 

 

Розглянувши та обговоривши звернення комунальної обласної 
спеціалізованої школи-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 
окремих предметів "Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей" від 
06.12.2019 №117 щодо раціонального розподілу видатків на утримання 
закладу у 2020 році, комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Звернення комунальної обласної спеціалізованої школи-інтернат 
ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів 
"Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей" від 06.12.2019 №117 щодо 
раціонального розподілу видатків на утримання закладу у 2020 році, взяти до 
відома. 

2. Рекомендувати Департаменту фінансів Чернівецької обласної 
державної адміністрації переглянути фінансування всіх закладів-інтернатів в 
2020 році та проаналізувати необхідність коштів при розподілі видатків 
(дотримання пропорцій). 

3. Рекомендувати Департаменту освіти і науки Чернівецької 
обласної державної адміністрації вивчити питання, щодо можливості 
фінансування учнів, які навчаються в закладах-інтернатах області, з 
районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад. 

 

Голова постійної комісії                                                         Любов 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 
18 грудня 2019               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення Новоселицького 
медичного коледжу Буковинського 
державного медичного університету 
щодо передачі в оренду нерухомого 
майна за адресою: вул. 1 Травня, 20 в м. 
Новоселиця 

Розглянувши звернення Новоселицького медичного коледжу Буковинського 
державного медичного університету щодо передачі в оренду нерухомого майна за 
адресою: вул. 1 Травня, 20 в м. Новоселиця, 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 їдальні в будівлі літ А) площею 66 кв.м. за адресою: вул. 1 Травня, 20 в м. 
Новоселиця. 

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

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

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

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

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

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

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення орендаря 
приватного підприємства ʺВертекс Плюсʺ 
щодо внесення змін до договору оренди 
нерухомого майна в редакції від 16.09.2008 
№84-Д в частині зміни мети оренди  

 
Розглянувши звернення орендаря приватного підприємства ʺВертекс Плюсʺ 

щодо внесення змін до договору оренди нерухомого майна в редакції від 
16.09.2008 №84-Д в частині зміни мети оренди, враховуючи погодження 
балансоутримувача ОКП ʺЦентр комунального майнаʺ, комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Погодити внесення змін до Договору оренди нерухомого майна в редакції 

від 16.09.2008 № 84-Д між Чернівецькою обласною радою та приватним 
підприємством ʺВертекс Плюсʺ за адресою: вул. Головна, 29 в м. Чернівцях в 
частині зміни мети оренди, виклавши пункт 1.3. Договору в такій редакції:  

ʺ1.3. Майно передається в оренду під розміщення торговельного об’єкту 
(магазину) з продажу непродовольчих товарівʺ. 
 
 
 
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 
  
18 грудня 2019 р. 

 
м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення Чернівецького 
національного університету імені Юрія 
Федьковича щодо зарахування витрат на 
проведення невід′ємних поліпшень орен-
дованого майна за адресою: вул. 
Кафедральна, 2 в м. Чернівцях в рахунок 
орендної плати  

Розглянувши звернення Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича щодо зарахування витрат на проведення невід′ємних 
поліпшень орендованого майна згідно договору оренди в редакції додаткової 
угоди №38-Д від 01.06.2007 за адресою: вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях в 
рахунок орендної плати, висновок №867 експертного будівельно-технічного 
дослідження судового експерта Ощипко О.О. від 08.11.2019, враховуючи 
рішення 10-ї сесії обласної ради VІІ скликання від 22.12.2006 №285-10/16 
"Про погодження проектно-кошторисної документації та надання дозволу на 
проведення невід'ємних поліпшень (капітального ремонту) орендованого 
майна за адресою: вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцяхʺ, комісія  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Погодити зарахування орендарю Чернівецькому національному 
університету імені Юрія Федьковича витрат у сумі 1711502,95 грн  на 
проведення невід′ємних поліпшень орендованого майна згідно договору 
оренди в редакції додаткової угоди №38-Д від 01.06.2007 за адресою: вул. 
Кафедральна, 2 в м. Чернівцях в рахунок орендної плати.   

2. Встановити, що сума податку на додану вартість, яка 
нараховується згідно договору оренди та інші платежі, що передбачені 
договором оренди,  сплачуються орендарем у встановленому порядку. 

3. 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 
 
18 грудня 2019 р. м. Чернівці 

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

 

 

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

ВИРІШИЛА: 

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

1.1. Педагогічного коледжу Чернівецького національного університету ім. 
Ю. Федьковича, автомобіль ГАЗ 5204, 1986 року випуску, інвентарний номер 
01500001, реєстраційний номер 09850МС, номер шасі 0931952, балансовою 
вартістю 3674,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

1.2. Комунальної установи "Чернівецький обласний центр служби крові": 
1.2.1. Котел НІСТУ, 1998 року випуску, інвентарний номер 101400276, 

балансовою вартістю 5000,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
1.2.2. Електростанція дизельна ЄСД-50 ВС, 1991 року випуску, 

інвентарний номер 101400179, балансовою вартістю 9647,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.2.3. Морозильна ларь 450-400, 2007 року випуску, інвентарний номер 
101400200, балансовою вартістю 6600,00 грн., із нарахованим повним зносом; 



1.2.4. Холодильник "Дніпро МТО", 2004 року випуску, інвентарний номер 
101400181, балансовою вартістю 13100,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.2.5. Холодильник ХНТУ-170, 2003 року випуску,  інвентарний номер 
101400283, балансовою вартістю 8500,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.2.6. Холодильник "Дніпро МТО", 2004 року випуску, інвентарний номер 
101400182, балансовою вартістю 15200,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.2.7. Морозильна ларь Frigor-400, 2007 року випуску, інвентарний номер 
101400020, балансовою вартістю 5500,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.2.8. Ларь низькотемператур., 2003 року випуску, інвентарний номер 
101490217, балансовою вартістю 9155,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.2.9. Стіл низькотемпературний НС-350/75, 1990 року випуску, 
інвентарний номер 101470175, балансовою вартістю 18694,00 грн., із 
нарахованим повним зносом. 

1.3. Комунальної установи "Чернівецький обласний клінічний 
онкологічний диспансер": 

1.3.1. Універсальна відео система, 2008 року випуску, інвентарний номер 
10470026, балансовою вартістю 9871,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.3.2. Проявочна машина KODAK X-OMAT 1000, 2001 року випуску, 
інвентарний номер 10470404, балансовою вартістю 37652,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.3.3. Принтер ОК І лазерний, 2007 року випуску, інвентарний номер 
10480035, балансовою вартістю 13205,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.3.4. Цистофіброскоп CYF-3, 2001 року випуску, інвентарний номер 
10470495, балансовою вартістю 51544,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.3.5. Тістомісильна машина, 2004 року випуску, інвентарний номер 
10490515, балансовою вартістю 8851,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.3.6. Електроніж ЕН-57, 2008 року випуску, інвентарний номер 10470037, 
балансовою вартістю 17839,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.3.7. Привід універсальний, 2004 року випуску, інвентарний номер 
10490513, балансовою вартістю 7755,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

1.4. Обласної комунальної установи "Обласний центр медико-соціальної 
реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи": 

1.4.1. Ванна з гідро та аеромасажем, 2007 року випуску, інвентарний номер 
101470020, балансовою вартістю 14633,21 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.4.2. Ванна з гідро та аеромасажем, 2007 року випуску, інвентарний номер 
101470002, балансовою вартістю 10656,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.4.3. Масажер автоматизований "Релакс", 2008 року випуску, інвентарний 
номер 10470013, балансовою вартістю 13905,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.4.4. Ванна Оріон, 2009 року випуску, інвентарний номер 101470103, 
балансовою вартістю 88014,00 грн., із нарахованим повним зносом. 



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

1.5.1. Насосна літ. "К", 1938 року випуску, інвентарний номер 101310017, 
балансовою вартістю 3749,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.5.2. Насосна літ. "Ж", 1938 року випуску, інвентарний номер 101310018, 
балансовою вартістю 3749,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.5.3. Насосна літ. "Е", 1990 року випуску, інвентарний номер 101310012, 
балансовою вартістю 8911,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

1.6. Обласної комунальної установи "Лікарня швидкої медичної 
допомоги": 

1.6.1. Електрокардіограф ЕКІТ-03М2, 1991 року випуску, інвентарний 
номер 101470263, балансовою вартістю 7028,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.6.2. Електрокардіограф FUKUDA DENSHI FX-326U, 1992 року випуску, 
інвентарний номер 101470276, балансовою вартістю 21883,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.6.3. Спектрофотометр PV 1251C, 2003 року випуску, інвентарний номер 
101470208, балансовою вартістю 25700,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.6.4. Аналізатор біохімічний ВА-88, 2007 року випуску, інвентарний 
номер 101470251, балансовою вартістю 19713,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.6.5. Аналізатор агрегації тромбоцитів АР2110, 2004 року випуску, 
інвентарний номер 101470207, балансовою вартістю 23900,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.6.6.Шафа медична ГП-320, 2007 року випуску, інвентарний номер 
101470056, балансовою вартістю 11800,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.6.7. Світильник 15-ти рефлекторний, 1984 року випуску, інвентарний 
номер 101470799, балансовою вартістю 6349,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.6.8. Комплект приборів гіпотермії, 1991 року випуску, інвентарний номер 
101470356, балансовою вартістю 7145,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.6.9. Апарат локальної мікрохвильової гіпотермії простати АЛМГП-01, 
2004 року випуску, інвентарний номер 101470005, балансовою вартістю 
430000,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.6.10. Апарат ШВЛ "Бриз-Т", 2008 року випуску, інвентарний номер 
101470284, балансовою вартістю 48850,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.6.11. Дефібрилятор-монітор Philips M4735А, 2009 року випуску, 
інвентарний номер 101472015, балансовою вартістю 49875,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.6.12. Апарат МРТА, 1991 року випуску, інвентарний номер 101470293, 
балансовою вартістю 12253,00 грн., із нарахованим повним зносом; 



1.6.13. Рентгенівська система портативна РХР-40HF, 2006 року випуску, 
інвентарний номер 101470262, балансовою вартістю 44000,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.6.14. Мобільна рентгенівська система PLX-102, 2005 року випуску, 
інвентарний номер 101470111, балансовою вартістю 19000,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.6.15. Проявний комплекс "Оніко", 2008 року випуску, інвентарний номер 
101470051, балансовою вартістю 6750,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

1.7. Комунальної установи "Чернівецька обласна консультативна 
стоматологічна поліклініка": 

1.7.1. Детальний рентген апарат "PLANMEKA", 2005 року випуску, 
інвентарний номер 10470680, балансовою вартістю 23515,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.7.2. К-т Стомат. "Дипломат ДЕ-100", 1999 року випуску, інвентарний 
номер 10470577, балансовою вартістю 43000,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.7.3. Стоматологічна установка "Сатва-Комбі", 2001 року випуску, 
інвентарний номер 10470624, балансовою вартістю 16800,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.7.4. Крісло пацієнта "Сатва", 2001 року випуску, інвентарний номер 
10470619, балансовою вартістю 11997,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.7.5. Рентгенопроявочна машина, 2006 року випуску, інвентарний номер 
10470693, балансовою вартістю 20512,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.7.6. Компресор Airpress, 2015 року випуску, інвентарний номер 10470800, 
балансовою вартістю 5120,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

1.8. Комунального учбово-методичного центру культури Буковини: 
1.8.1. Автомобіль ЗАЗ 968-М, 1991 року випуску, інвентарний номер 

101510001, реєстраційний номер 02302МР, номер шасі ХТЕ968ММ1703679, 
балансовою вартістю 1888,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.8.2. Котел "Універсал" КЧ1, 1972 року випуску, інвентарний номер 
1014110, балансовою вартістю 4600,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.8.3. Котел "Універсал" КЧ1, 1972 року випуску, інвентарний номер 
1014111, балансовою вартістю 4600,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

1.9. Петричанського психоневрологічного будинку-інтернату: 
1.9.1. Пральна машина BOSCH-9, 2007 року випуску, інвентарний номер 

10490140, балансовою вартістю 9191,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
1.9.2. Пральна машина BOSCH-10, 2007 року випуску, інвентарний номер 

10490141, балансовою вартістю 9190,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
1.9.3. Шафа холодильна ШХС "Техас" 0,8, 2008 року випуску, інвентарний 

номер 10490045, балансовою вартістю 14360,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 



1.9.4. Шафа холодильна ШХС "Техас" 0,8, 2008 року випуску, інвентарний 
номер 10490046, балансовою вартістю 14361,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

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

1.10.1. Гараж літ. Б, площею 189,70 кв.м., за адресою: смт. Глибока, вул. 
Героїв Небесної Сотні, 96 (Центральна), 1983 року побудови, інвентарний 
номер 101310011, балансовою вартістю 120223,00 грн., із нарахованим зносом 
45215,00 грн.; 

1.10.2. Адмінбудівля літ. Б, площею 233,20 кв.м., за адресою: м. 
Новоселиця, вул. Ринкова, 26 (Боженко), 1928 року побудови, інвентарний 
номер 101311101, балансовою вартістю 333426,00 грн., із нарахованим зносом 
177040,00 грн.; 

1.10.3. Актовий зал (Червоний куток) літ. Б, площею 43,80 кв.м., за 
адресою: м. Заставна, вул. Грушевського, 35, 1945 року побудови, інвентарний 
номер 101310025, балансовою вартістю 69898,00 грн., із нарахованим зносом 
39746,80 грн. 

1.11. Комунальної медичної установи "Чернівецький обласний 
наркологічний диспансер" автомобіля ГАЗ-2413, 1989 року випуску, номер 
шасі 17950ХТН241322622989, реєстраційний номер СЕ2392АІ, інвентарний 
номер 10150026, балансовою вартістю 3784,00 грн., із нарахованим повним 
зносом. 

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

2.1. КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності 
територіальних громад" на баланс Департаменту капітального будівництва та 
дорожнього господарства обласної державної адміністрації, транспортний засіб 
NISSAN QASHQAI, 2012 року випуску, номер кузова SJNFCAJ10U2482048, 
реєстраційний номер СЕ 1653 СВ, балансовою вартістю 288000,00 грн.; 

2.2. КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності 
територіальних громад" на баланс Департаменту капітального будівництва та 
дорожнього господарства обласної державної адміністрації, транспортний засіб 
RENAULT KANGOO, 2014 року випуску, номер кузова VF1W17B550840910, 
реєстраційний номер СЕ 1652 СВ, балансовою вартістю 210000,00 грн. 

3. Надати дозвіл на списання в установленому порядку з балансу: 
3.1. Комунальної установи "Чернівецький обласний центр служби крові": 
3.1.1. Аквадистилятор ДЄ-25, 1995 року випуску, інвентарний номер 

101400258, балансовою вартістю 2700,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
3.1.2. Башня Рожновського, 1994 року випуску, інвентарний номер 

101400266, балансовою вартістю 3759,00 грн., із нарахованим повним зносом; 



3.1.3. Персональний комп’ютер "Магнат", 2007 року випуску, інвентарний 
номер 101400196, балансовою вартістю 3463,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

3.1.4. Центрифуга РС-6, 1987 року випуску, інвентарний номер 101450163, 
балансовою вартістю 4205,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

3.1.5. Центрифуга ЦПР-5-01, 1991 року випуску, інвентарний номер 
101400253, балансовою вартістю 2650,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

3.1.6. Лампа"Аеролайф", 2008 року випуску, інвентарний номер 101400034, 
балансовою вартістю 2787,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

3.2. Комунальної установи "Чернівецька обласна консультативна 
стоматологічна поліклініка": 

3.2.1. Апарат стомат. багатофункц. АЛ-03 "Пульп Ест", 2014 року випуску, 
інвентарний номер 10470791, балансовою вартістю 3300,00 грн., із нарахованим 
повним зносом; 

3.2.2. Аквадистилятор, 2017 року випуску, інвентарний номер 11132485, 
балансовою вартістю 3950,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

3.2.3. Мікродвигун Марафон №7/SH40C, 2011 року випуску, інвентарний 
номер 10470752, балансовою вартістю 3100,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

3.2.4. Блок лікаря "Сатва БУС", 2005 року випуску, інвентарний номер 
10470684, балансовою вартістю 3100,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

3.2.5. Блок лікаря "Сатва БУС", 2005 року випуску, інвентарний номер 
10470689, балансовою вартістю 3100,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

3.2.6. Блок лікаря "БУС-02", 2008 року випуску, інвентарний номер 
10470722, балансовою вартістю 3800,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

3.2.7. Касовий апарат Detecs MP, 2010 року випуску, інвентарний номер 
10430735, балансовою вартістю 2866,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

3.3. Петричанського психоневрологічного будинку-інтернату: 
3.3.1. Картоплечистка, 2008 року введена в експлуатацію, інвентарний 

номер 10490148, балансовою вартістю 4739,00 грн., із нарахованим повним 
зносом. 

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

ВИСНОВОК 
 
Про звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради ⅤІІ скликання до 
Кабінету Міністрів України щодо 
матеріальної підтримки об’єктів 
санаторно-курортного типу 

 
 
Враховуючи ситуацію що склалася з санаторно-курортними закладами 

області, комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Враховуючи, що з 1 квітня 2020 року санаторно-курортні заклади 
області залишаться без державного фінансування надіслати до Кабінету 
Міністрів України звернення щодо матеріальної підтримки об’єктів санаторно-
курортного типу. 

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

 
 
 
Голова постійної комісії            Л. Годнюк 
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