
ПРОТОКОЛ № 53 
засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації та  

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

 
24 липня 2020 року                                                    м. Чернівці 

 
Загальний склад постійної комісії – 12 депутатів. 
 
Присутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Гергелюк О.В Гайничеру 
М.І., Палій В.М., Семенюк І.В., Ткачук В.В., Фрей П.П. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Волошенюк М.В., Гливко А.Г., Грижук В.І., 
Левко В.В., Мотуляк В.Д. 
 
 
Запрошені: 
Мельничук В.К. – заступник голови Чернівецької обласної ради. 
Чернушка С.І. – начальник управління з питань забезпечення повноважень 
щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної 
ради; 
Бардюк І.В. – заступник начальника управління-начальник відділу орендних 
відносин та організації розрахунків управління з питань забезпечення 
повноважень щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого 
апарату обласної ради; 
Луканюк О.В. – начальник відділу обліку, використання та приватизації майна 
управління з питань забезпечення повноважень щодо управління об’єктами 
спільної власності виконавчого апарату обласної ради; 
Поліщук М.І. – заступник директора Департаменту охорони здоров'я 
Чернівецької обласної державної адміністрації; 
Харатін М.І. – директор Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної 
державної адміністрації; 
Палій Н.Т. – переможець виборів на посаду директора Педагогічного коледжу 
Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича; 
Костюк А.Ю. – в.о. генерального директора ОКУ "Чернівецька обласна 
філармонія імені Дмитра Гнатюка"; 
Литвинчук В.В. – директор Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної; 
Рябий С.І. – в.о. генерального директора обласного комунального підприємства 
"Буковина-Фарм"; 
Ванзуряк О.К. – директор обласного комунального підприємства "Центр 
комунального майна"; 
Федорук А.І. – директор комунального підприємства "Дирекція з 
обслуговування майна спільної власності територіальних громад"; 
Базюк Ю.Р. – начальник юридичного відділу Чернівецької обласної державної 
адміністрації; 
Станіслав Смолчевський – настоятель парафії найсвятішого серця Ісуса РКЦ в 
м. Чернівцях; 
Фищук О.Г. – депутат Чернівецької обласної ради VII  скликання; 



Болтунов О.В. – депутат Чернівецької обласної ради VII  скликання; 
 

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 Палія В.М. 

 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 
 

1. Про розгляд результатів виборів на посаду директора Педагогічного 
коледжу Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича. 

Інформує: Чернушка Степан Іванович, Палій Наталія Теодорівна. 
 

2. Про розгляд результатів конкурсного добору на заміщення посади 
генерального директора обласної комунальної установи "Чернівецька обласна 
філармонія імені Дмитра Гнатюка". 

Інформує: Чернушка Степан Іванович, Костюк Анастасія Юріївна. 
 
3. Про розгляд заяви директора Чернівецької обласної дитячо-

юнацької спортивної школи Литвинчука В.В. щодо продовження трудових 
відносин. 

Інформує: Чернушка Степан Іванович, Литвинчук Віталій Володимирович. 
 
4. Про розгляд результатів конкурсного відбору на посаду 

генерального директора обласного комунального підприємства "Буковина-
Фарм". 

Інформує: Чернушка Степан Іванович, Рябий Станіслав Ілліч. 
 
5. Про розгляд заяви директора обласного комунального підприємства 

"Центр комунального майна" Ванзуряка О.К. щодо продовження трудових 
відносин. 

Інформує: Чернушка Степан Іванович, Ванзуряк Олександр 
Костянтинович. 
 
6. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проєкту рішення "Про затвердження Регіональної програми 
фінансової підтримки обласного комунального підприємства "Центр 
комунального майна" на 2020-2024 роки". 

Інформує: Ванзуряк Олександр Костянтинович. 
 
7. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проєкту рішення "Про передачу нерухомого та рухомого майна 
з балансу ОКНП "Чернівецька обласна клінічна лікарня" на баланс (оперативне 
управління) КНП "Чернівецький обласний перинатальний центр". 

Інформує: Поліщук Марія Іванівна. 
 



8. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкту рішення "Про реорганізацію обласного комунального 
некомерційного підприємства "Лікарня "Хоспіс" для хворих на туберкульоз" 
шляхом приєднання до обласного комунального некомерційного підприємства 
"Чернівецький обласний клінічний протитуберкульозний диспансер". 

Інформує: Поліщук Марія Іванівна. 
 
9. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проєкту рішення "Про передачу обласного 
протитуберкульозного санаторію "Красноїльськ" СТМО "Фтизіатрія" у 
комунальну власність Красноїльської селищної ради Красноїльської об’єднаної 
територіальної громади". 

Інформує: Поліщук Марія Іванівна. 
 

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

Інформує: Поліщук Марія Іванівна. 
 
11. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проєкту рішення "Про внесення змін до Положення про порядок 
складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану 
комунального медичного некомерційного підприємства, що належить до 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області". 

Інформує: Поліщук Марія Іванівна. 
 
12. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проєкту рішення "Про внесення змін до Регіональної програми 
розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров'я на 
2020-2022 роки". 

Інформує: Поліщук Марія Іванівна. 
 

13. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкту рішення "Про припинення та передачу права 
постійного користування земельними ділянками". 

Інформує: Поліщук Марія Іванівна. 
 

14. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкту рішення "Про передачу нерухомого майна у власність 
Сторожинецької міської ради Сторожинецької міської об’єднаної 
територіальної громади". 

Інформує: Харатін Микола Іванович. 
 
15. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проєкту рішення "Про передачу об’єктів із спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області у комунальну 
власність Хотинської міської ради Хотинської міської об’єднаної 
територіальної громади". 



Інформує: Харатін Микола Іванович. 
 
16. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проєкту рішення "Про реорганізацію комунального закладу, що 
є спільною власністю територіальної громади сіл, селищ, міст Чернівецької 
області". 

Інформує: Харатін Микола Іванович. 
 
17. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проєкту рішення "Про перейменування комунальних закладів". 
Інформує: Харатін Микола Іванович. 
 
18. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проєкту рішення "Про реорганізацію комунального обласного 
позашкільного оздоровчого закладу "Буковинка" шляхом приєднання до 
комунального закладу "Чернівецька обласна дитячо-юнацька спортивна 
школа". 

Інформує: Харатін Микола Іванович. 
 

19. Про розгляд звернення НАПН України від 15.06.2020 №2-06/193 
щодо надання згоди на безоплатну передачу друкованої продукції з державної 
власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької області. 

Інформує: Чернушка Степан Іванович. 
 
20. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

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

Інформує: Федорук Анатолій Іванович. 
 
21. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проєкту рішення "Про реорганізацію обласного комунального 
підприємства "Консультативно-інформаційний центр". 

Інформує: Базюк Юрій Романович. 
 
22. Про розгляд розпорядження голови Чернівецької обласної 

державної адміністрації від 26.05.2020 №476-р та звернення Департаменту 
капітального будівництва та дорожнього господарства від 29.05.2020 №04-
25/1143. 

Інформує: Чернушка Степан Іванович. 
 
23. Про розгляд звернення Хотинської районної ради від 26.02.2020 

№4-55-01-03 щодо передачі структурного підрозділу ОКНП "Чернівецька 
обласна клінічна лікарня" до структури КНП "Хотинська районна лікарня". 

Інформує: Чернушка Степан Іванович. 
 



24. Про розгляд звернення депутатів Хотинської районної ради VII 
скликання від 12.03.2020 №537/42/20 щодо скасування рішень про ліквідацію 
протитуберкульозних санаторіїв. 

Інформує: Чернушка Степан Іванович. 
 
25. Про списання та передачу окремого майна спільної власності 

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

 
26. Про розгляд звернення Сторожинецької міської ради від 10.03.2020 

№589 щодо вирішення питання про надання житла для тимчасово проживання 
для внутрішньо переміщених осіб, які проживають на території 
Сторожинецької громади. 

Інформує: Юлія Калашнікова, Чернушка Степан Іванович. 
 

27. Про розгляд депутатського звернення депутата Чернівецької 
обласної ради VII скликання Мельничука В.К. від 21.05.2020 №522/05/2020 
щодо припинення процесу масового скорочення працівників КЗ "Інститут 
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області". 

Інформує: Чернушка Степан Іванович. 
 
28. Про розгляд звернення парафії найсвятішого серця Ісуса м. Чернівці 

РКЦ від 30.06.2020 №4/2020 щодо повернення парафії будівлі за адресою: вул. 
Д.Загули, 1 в м. Чернівцях. 

Інформує: Чернушка Степан Іванович, Станіслав Смолчевський, 
Олександр Фищук.  
 
29. Про розгляд звернення орендаря приватного підприємства "Вертекс 

Плюс" щодо погодження проектно-кошторисної документації на проведення 
невід'ємних поліпшень та реконструкції орендованого майна за адресою: вул. 
Головна, 29 в м. Чернівцях. 

Інформує: Бардюк Ігор Васильович. 
 

30. Про затвердження переліку нерухомого майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області, що може бути передане в 
оренду на аукціоні. 

Інформує: Бардюк Ігор Васильович. 
 

31. Про розгляд звернення ТОВ ВКП "Оптіма ЛТД" щодо внесення 
змін до договору оренди нерухомого майна від 15.07.2009 №21/09 в частині 
зміни мети оренди. 

Інформує: Бардюк Ігор Васильович. 
 
32. Про окремі питання оренди нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області. 
Інформує: Бардюк Ігор Васильович. 

 



33. Про розгляд звернення орендаря громадської організації "Асоціація 
виробників Буковини" щодо надання дозволу на передачу в суборенду частини 
орендованого майна за адресою: вул. Кобилянської, 28 в м. Чернівцях. 

Інформує: Бардюк Ігор Васильович. 
 

Була внесена пропозиція Гайничеру Михайла Івановича про включення до 
порядку денного засідання постійної комісії питання "Про розгляд результатів 
конкурсного добору на посади генеральних директорів обласних комунальних 
некомерційних підприємств охорони здоров'я". 
 

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

 
І. Слухали: 

Про розгляд результатів виборів на посаду директора Педагогічного 
коледжу Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича. 
Виступили: Чернушка Степан Іванович, Палій Наталія Теодорівна. 

Вирішили:  

1. Погодити матеріали засідання виборчої комісії з виборів директора 
Педагогічного коледжу Чернівецького національного університету ім. 
Ю.Федьковича, за результатами яких переможцем виборів визнано Палій 
Наталію Теодорівну. 

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

 

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

 

ІI. Слухали: 
Про розгляд результатів конкурсного добору на заміщення посади 

генерального директора обласної комунальної установи "Чернівецька обласна 
філармонія імені Дмитра Гнатюка". 
Виступили: Чернушка Степан Іванович, Костюк Анастасія Юріївна. 

Вирішили:  

1. Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем 
конкурсного добору на посаду генерального директора обласної комунальної 
установи "Чернівецька обласна філармонія імені Дмитра Гнатюка" визнано 
Костюк Анастасію Юріївну. 

2. Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради. 
 

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



ІII. Слухали: 
Про розгляд заяви директора Чернівецької обласної дитячо-юнацької 

спортивної школи Литвинчука В.В. щодо продовження трудових відносин. 
Виступили: Чернушка Степан Іванович, Литвинчук Віталій Володимирович. 

Вирішили:  

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради подовжити трудові 
відносини з директором Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної 
школи Литвинчуком Віталієм Володимировичем шляхом укладання контракту 
строком на 5 років. 

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

 

ІV. Слухали: 
Про розгляд результатів конкурсного відбору на посаду генерального 

директора обласного комунального підприємства "Буковина-Фарм". 
Виступили: Чернушка Степан Іванович, Рябий Станіслав Ілліч. 

Вирішили:  

1. Погодити результати конкурсного відбору на посаду генерального 
директора обласного комунального підприємства "Буковина-Фарм", за 
результатами яких переможцем конкурсу визнано Рябого Станіслава Ілліча. 

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

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

 

V. Слухали: 
Про розгляд заяви директора обласного комунального підприємства 

"Центр комунального майна" Ванзуряка О.К. щодо продовження трудових 
відносин. 
Виступили: Чернушка Степан Іванович, Ванзуряк Олександр Костянтинович. 

Вирішили:  

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради подовжити трудові 
відносини з директором обласного комунального підприємства "Центр 
комунального майна" Ванзуряком Олександром Костянтиновичем шляхом 
укладання контракту строком на 5 років. 

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



 

VІ. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проєкту рішення "Про затвердження Регіональної програми фінансової 
підтримки обласного комунального підприємства "Центр комунального майна" 
на 2020-2024 роки". 
Виступили: Ванзуряк Олександр Костянтинович. 

Вирішили:  

1. Внести зміни до проєкту рішення "Про затвердження Регіональної 
програми фінансової підтримки обласного комунального підприємства "Центр 
комунального майна" на 2020-2024 роки", а саме: 

1.1. У розділі 1, абз. 3: після слів «балансовою вартістю – 603 тис. грн.», 
додати п.4 наступного змісту  «На балансі Центру вже перебуває 26 об’єктів 
нерухомості, що перебувають у комунальній власності, загальною вартістю – 
81 194 344грн.»; 

1.2. У розділі 1, абз. 4 (та далі по тексту): слова «майна,переданого на 
баланс Центру», замінити на слова «майна яке перебуває на балансі Центру»; 

1.3. У розділі 3: слова «балансовою вартістю – 33 160тис. грн.», 
замінити на слова «балансовою вартістю – 95 971 439 грн.»; 

1.4. У розділі 4: слова «загальною балансовою вартістю – 33 160 тис. 
грн.» замінити на слова «та іншого нерухомого майна, яке перебуває на балансі 
підприємства, загальною балансовою вартістю – 95 971 439 грн.». 

2. Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкт рішення "Про затвердження Регіональної програми 
фінансової підтримки обласного комунального підприємства "Центр 
комунального майна" на 2020-2024 роки" 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 

проєкту рішення "Про передачу нерухомого та рухомого майна з балансу 
ОКНП "Чернівецька обласна клінічна лікарня" на баланс (оперативне 
управління) КНП "Чернівецький обласний перинатальний центр". 
Виступили: Поліщук Марія Іванівна 

Вирішили:  

1. Внести зміни до проєкту рішення "Про передачу нерухомого та 
рухомого майна з балансу ОКНП "Чернівецька обласна клінічна лікарня" на 
баланс (оперативне управління) КНП "Чернівецький обласний перинатальний 



центр", а саме: в назві проєкту рішення замінити слова "Про передачу 
нерухомого" словами "Про часткову передачу нерухомого". 

2. Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкт рішення "Про передачу нерухомого та рухомого майна з 
балансу ОКНП "Чернівецька обласна клінічна лікарня" на баланс (оперативне 
управління) КНП "Чернівецький обласний перинатальний центр" 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 

проєкту рішення "Про реорганізацію обласного комунального некомерційного 
підприємства "Лікарня "Хоспіс" для хворих на туберкульоз" шляхом 
приєднання до обласного комунального некомерційного підприємства 
"Чернівецький обласний клінічний протитуберкульозний диспансер". 
Виступили: Поліщук Марія Іванівна 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкт рішення "Про реорганізацію обласного комунального 
некомерційного підприємства "Лікарня "Хоспіс" для хворих на туберкульоз" 
шляхом приєднання до обласного комунального некомерційного підприємства 
"Чернівецький обласний клінічний протитуберкульозний диспансер" для 
розгляду на сесії обласної ради. 

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

 

IX. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проєкту рішення "Про передачу обласного протитуберкульозного санаторію 
"Красноїльськ" СТМО "Фтизіатрія" у комунальну власність Красноїльської 
селищної ради Красноїльської об’єднаної територіальної громади". 
Виступили: Поліщук Марія Іванівна 

Вирішили:  

1. Внести зміни до пункту 2 проєкту рішення "Про розгляд внесеного 
Чернівецькою обласною державною адміністрацією проєкту рішення "Про 
передачу обласного протитуберкульозного санаторію "Красноїльськ" СТМО 
"Фтизіатрія" доповнивши його в кінці речення словами: …"та відповідного 
погодження з Чернівецькою обласною радою.". 



2. Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкт рішення "Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією проєкту рішення "Про передачу 
обласного протитуберкульозного санаторію "Красноїльськ" СТМО "Фтизіатрія" 
у комунальну власність Красноїльської селищної ради Красноїльської 
об’єднаної територіальної громади" зі змінами і доповненнями для розгляду на 
сесії обласної ради. 

Результат голосування: 2 – "за", 1 – "проти", 3 – "утримались", 1 – "не 
голосував". 

Рішення не прийнято. 
 

X. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проєкту рішення "Про передачу нерухомого майна в оперативне управління 
обласних комунальних некомерційних підприємств". 
Виступили: Поліщук Марія Іванівна. 

Вирішили:  

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

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

 

XІ. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проєкту рішення "Про внесення змін до Положення про порядок складання, 
затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального 
медичного некомерційного підприємства, що належить до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області". 
Виступили: Поліщук Марія Іванівна. 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкт рішення "Про внесення змін до Положення про порядок 
складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану 
комунального медичного некомерційного підприємства, що належить до 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області" для розгляду 
на сесії обласної ради. 

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



XIІ. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проєкту рішення "Про внесення змін до Регіональної програми розвитку та 
підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров'я на 2020-2022 
роки". 
Виступили: Поліщук Марія Іванівна. 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкт рішення "Про внесення змін до 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. 

 

XIIІ. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проєкту рішення "Про припинення та передачу права постійного користування 
земельними ділянками". 
Виступили: Поліщук Марія Іванівна. 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкт рішення "Про припинення та передачу права постійного 
користування земельними ділянками" для розгляду на сесії обласної ради. 

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

 

XІV. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проєкту рішення "Про передачу нерухомого майна у власність Сторожинецької 
міської ради Сторожинецької міської об’єднаної територіальної громади". 
Виступили: Харатін Микола Іванович. 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкт рішення "Про передачу нерухомого майна  у власність 
Сторожинецької міської ради Сторожинецької міської об’єднаної 
територіальної громади" для розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: 3 – "за", 3 – "утримались", 1 – "не голосував". 
Рішення не прийнято. 



XV. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проєкту рішення "Про передачу об’єктів із спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Чернівецької області у комунальну власність 
Хотинської міської ради Хотинської міської об’єднаної територіальної 
громади". 
Виступили: Харатін Микола Іванович. 

Вирішили:  

1. Внести зміни до проєкту рішення "Про передачу об’єктів із спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області у 
комунальну власність Хотинської міської ради Хотинської міської об’єднаної 
територіальної громади", а саме: 

- виключити з даного проєкту рішення пункти: 1., 2., 2.1., 2.2., 2.3. 
- відповідно пункти 3., 3.1., 3.2., 3.3., 4., 5., 6., 7., 8., вважати пунктами 1., 

1.1., 1.2., 1.3., 2., 3., 4., 5., 6. 
2. Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проєкт рішення "Про передачу об’єктів із спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області у комунальну 
власність Хотинської міської ради Хотинської міської об’єднаної 
територіальної громади" зі змінами та доповненнями для розгляду на сесії 
обласної ради. 

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

 

XVІ. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проєкту рішення "Про реорганізацію комунального закладу, що є спільною 
власністю територіальної громади сіл, селищ, міст Чернівецької області". 
Виступили: Харатін Микола Іванович. 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкт рішення "Про реорганізацію комунального закладу, що є 
спільною власністю територіальної громади сіл, селищ, міст Чернівецької 
області" для розгляду на сесії обласної ради. 

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

 
 
 



XVIІ. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проєкту рішення "Про перейменування комунальних закладів". 
Виступили: Харатін Микола Іванович. 

Вирішили:  

1. Внести зміни до проєкту рішення "Про перейменування 
комунальних закладів", а саме: 

1.1. виключити з нього пункт 1.2. 
1.2. пункт 1.3. вважати пунктом 1.2. 
2. Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проєкт рішення "Про перейменування комунальних закладів" зі 
змінами та доповненнями для розгляду на сесії обласної ради. 

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

 

XVIIІ. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проєкту рішення "Про реорганізацію комунального обласного позашкільного 
оздоровчого закладу "Буковинка" шляхом приєднання до комунального закладу 
"Чернівецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа". 
Виступили: Харатін Микола Іванович. 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкт рішення "Про реорганізацію КОПОЗ "Буковинка" 
шляхом приєднання до комунального закладу "Чернівецька обласна дитячо-
юнацька спортивна школа" для розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: 4 – "за", 2 – "утримались", 1 – "не голосував". 
Рішення не прийнято. 

 

XІX. Слухали: 
Про розгляд звернення НАПН України від 15.06.2020 №2-06/193 щодо 

надання згоди на безоплатну передачу друкованої продукції з державної 
власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької області. 
Виступили: Чернушка Степан Іванович. 

Вирішили:  



1. Погодити надання згоди на безоплатне прийняття з державної 
власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької області друкованої продукції НАПН України. 

2. Внести відповідний проект рішення (що додається) для розгляду на 
сесії обласної ради. 

 

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

 

XX. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проєкту рішення "Про внесення змін до Регіональної програми розвитку 
комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна спільної 
власності територіальних громад" на 2019-2021 роки". 
Виступили: Федорук Анатолій Іванович. 

Вирішили:  

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

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

 

XXІ. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проєкту рішення "Про реорганізацію обласного комунального підприємства 
"Консультативно-інформаційний центр". 
Виступили: Базюк Юрій Романович. 

Вирішили:  

1. Рекомендувати сесії обласної ради виключити даний проєкт 
рішення з порядку денного засідання сесії обласної ради. 

2. Рекомендувати голові постійної комісії обласної ради з питань 
приватизації та управління об’єктами спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст області Любов ГОДНЮК озвучити даний висновок на сесії 
обласної ради. 

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

 



XXIІ. Слухали: 
Про розгляд розпорядження голови Чернівецької обласної державної 

адміністрації від 26.05.2020 №476-р та звернення Департаменту капітального 
будівництва та дорожнього господарства від 29.05.2020 №04-25/1143. 
Виступили: Чернушка Степан Іванович. 

Вирішили:  

Надати дозвіл Департаменту капітального будівництва та дорожнього 
господарства Чернівецької обласної державної адміністрації на будівництво 
буковинського центру відновного лікування та комплексної реабілітації 
"Школа життя" та заключити договір суперфіцію на земельну ділянку за 
адресою: вул. Підкови Івана, 11 в м. Чернівцях. 

Результат голосування: 6 – "за", 1 – "утримались". 
Рішення не прийнято. 

 

XXIIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення Хотинської районної ради від 26.02.2020 №4-55-01-

03 щодо передачі структурного підрозділу ОКНП "Чернівецька обласна 
клінічна лікарня" до структури КНП "Хотинська районна лікарня". 
Виступили: Чернушка Степан Іванович. 

Вирішили:  

Звернення Хотинської районної ради від 26.02.2020 №4-55-01-03 щодо 
передачі структурного підрозділу ОКНП "Чернівецька обласна клінічна 
лікарня" до структури КНП "Хотинська районна лікарня", взяти до відома. 

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

 

XXІV. Слухали: 
Про розгляд звернення депутатів Хотинської районної ради VII скликання 

від 12.03.2020 №537/42/20 щодо скасування рішень про ліквідацію 
протитуберкульозних санаторіїв. 
Виступили: Чернушка Степан Іванович. 

Вирішили:  

Звернення депутатів Хотинської районної ради VII скликання від 
12.03.2020 №537/42/20 щодо скасування рішень про ліквідацію 
протитуберкульозних санаторіїв, взяти до відома. 

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



XXV. Слухали: 
Про списання та передачу окремого майна спільної власності 

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

Вирішили:  

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

1.1. Магальського дитячого будинку-інтернату: 
1.1.1. Устаткування для фільтрації води, інвентарний номер 10490298, 

балансовою вартістю 30000,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
1.1.2. Центрифуга ЦПО, інвентарний номер 10490311, балансовою 

вартістю 22375,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
1.1.3. Пральна машина на 9 кг, інвентарний номер 10490310, балансовою 

вартістю 12375,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
1.1.4. Система багатофункціональна (пилосос Хюль), інвентарний номер 

10490267, балансовою вартістю 17300,00 грн., із нарахованим повним зносом. 
1.2. Обласної комунальної установи "Дитячий санаторій "Щербинці": 
1.2.1. Інгалятор аерозольний, 1992 року випуску, інвентарний номер 

01370028, балансовою вартістю 57450.00 грн., із нарахованим повним зносом; 
1.2.2. Ванна бальнеологічна, 1991 року випуску, інвентарний номер 

01370140, балансовою вартістю 3209,00 грн.. із нарахованим повним зносом; 
1.2.3. Електрокотел НДС,1993 року випуску, інвентарний номер 01380135, 

балансовою вартістю 7073,40 грн., із нарахованим повним зносом; 
1.2.4. Електрокотел НДС,1993 року випуску, інвентарний номер 01380136, 

балансовою вартістю 7073,40 грн., із нарахованим повним зносом; 
1.2.5. Електрокотел НДС,1993 року випуску, інвентарний номер 01380137, 

балансовою вартістю 7073,40 грн., із нарахованим повним зносом; 
1.2.6. Електрокотел НДС,1993 року випуску, інвентарний номер 01380138, 

балансовою вартістю 7073,40 грн., із нарахованим повним зносом; 
1.2.7. Електрокотел НДС,1993 року випуску, інвентарний номер 01380139, 

балансовою вартістю 7073,40 грн., із нарахованим повним зносом; 
1.2.8. Котел Ністу-5, 1974 року випуску, інвентарний номер 01380131, 

балансовою вартістю 5479,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
1.2.9. Комп'ютер, 2000 року випуску, інвентарний номер 01388300, 

балансовою вартістю 3605,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
1.2.10. Ноутбук Asus, 2010 року випуску, інвентарний номер 01388301, 

балансовою вартістю 8332,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
1.2.11. Підстанція КТП, 1970 року випуску, інвентарний номер 01310098, 

балансовою вартістю 3734,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
1.2.12. Сірководна траса холодної води, 1988 року випуску, б/н, 

балансовою вартістю 5313,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
1.2.13. Траса прісного водопостачання холодна, 1988 року випуску, б/н, 

балансовою вартістю 2955,00 грн., із нарахованим повним зносом; 



1.2.14. Траса прісного водопостачання гаряча, 1988 року випуску, б/н, 
балансовою вартістю 2955,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.2.15. Електропровідна воздушка, 1960 року випуску, б/н, балансовою 
вартістю 5050,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.2.16. Сіркопровідна траса гаряча, 1988 року випуску, б/н, балансовою 
вартістю 5313,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

1.3. Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи, 
незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції) тренажерного 
залу, в недобудованому стані з 1998 року, балансовою вартістю 10000,00 грн., 
за адресою: вул. Небесної Сотні, 6 в м. Чернівцях. 

1.4. Обласного комунального некомерційного підприємства "Буковинський 
клінічний онкологічний центр": 

1.4.1. Автомобіль УАЗ 3962, 2001 року випуску, реєстраційний номер 
05942 МС, номер шасі 10003922, номер кузова 10006115, інвентарний номер 
10511001, балансовою вартістю 23140,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.4.2. Гараж металевий, 1986 року побудови, інвентарний номер 10310010, 
балансовою вартістю 34636,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.4.3. Гастроскоп FC-29 з освітлювачем, 01.01.1997 року введений в 
експлуатацію, інвентарний номер 10470369, балансовою вартістю 38024,00 
грн., із нарахованим повним зносом; 

1.4.4. Гастрофіброскоп, 01.11.2001 року введений в експлуатацію, 
інвентарний номер 10470466, балансовою вартістю 92478,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.4.5. Лапароскоп пер.ос., 01.01.1996 року введений в експлуатацію, 
інвентарний номер 10470099, балансовою вартістю 16279,00 грн,, із 
нарахованим повним зносом; 

1.4.6. Велоргометричний компл. MAC1200-ST, 01.11.2001 року введений в 
експлуатацію, інвентарний номер 10470492, балансовою вартістю 56014,00 
грн., із нарахованим повним зносом; 

1.4.7. Діагностичні автомати кардіо+, 23.03.2004 року введений в 
експлуатацію, інвентарний номер 10470500, балансовою вартістю 13691,00 
грн., із нарахованим повним зносом; 

1.4.8. Апарат ШВЛ Фаза-5 ПН, 01.10.2001 року введений в експлуатацію, 
інвентарний номер 10470430, балансовою вартістю 32859,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.4.9. Апарат ШВЛ Фаза-5ННН, 01.10.2001 року введений в експлуатацію, 
інвентарний номер 10470429, балансовою вартістю 32859,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.4.10. Рентген-діагностичний стаціонарний ап.-т РУМ-20, 01.01.1988 року 
введений в експлуатацію, інвентарний номер 10470182, балансовою вартістю 
103002,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.4.11. Господарська будівля літ."К", площею 178,20 кв.м., 1968 року 
побудови, інвентарний номер 10310009, балансовою вартістю 294047,00 грн., із 
нарахованим повним зносом, за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв   Майдану, 
242. 



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

1.5.1. Автомобіль ГАЗ 5204, вантажний фургон-С, 1982 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ9217ВВ, інвентарний номер 101510021 балансовою 
вартістю 6224,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.5.2. Автомобіль ГАЗ 5204 (дезкамера), 1982 року випуску, реєстраційний 
номер СЕ9213ВВ, інвентарний номер 101510071, балансовою вартістю 
20167,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.5.3. Автомобіль ІЖ 21251, легковий КОМБІ-В, 1992 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ9216ВС, інвентарний номер 101510018, балансовою 
вартістю 22162,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.5.4. Автомобіль ВАЗ, легковий універсал-В, 1985 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ6319ВВ, інвентарний номер 101510019, балансовою 
вартістю 3360,00 грн., із нарахованим повним зносом;. 

1.5.5. Автомобіль ГАЗ 5201, вантажний фургон-С, 1980 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ9219ВВ, інвентарний номер 101510020, балансовою 
вартістю 5609,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.5.6. Автомобіль спеціальний ГАЗ 5204, 1982 року випуску, реєстраційний 
номер СЕ5168ВС, інвентарний номер 101510029, балансовою вартістю 
23121,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.5.7. Автомобіль ГАЗ 5201, 1989 року випуску, реєстраційний номер 
СЕ2456ВС, інвентарний номер 101510053, балансовою вартістю 18846,00 грн., 
із нарахованим повним зносом; 

1.5.8. Автомобіль ЗАЗ 1102, 1994 року випуску, реєстраційний номер 
СЕ2463ВС, інвентарний номер 101510054, балансовою вартістю 1046,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.5.9. Автомобіль спеціальний (дезкамера) ГАЗ 5204, 1980 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ2835ВС, інвентарний номер 101510048, балансовою 
вартістю 5795,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.5.10. Автомобіль спеціальний (дезкамера) ГАЗ 5204, 1984 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ2839ВС, інвентарний номер 101510049, балансовою 
вартістю 6055,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.5.11. Автомобіль РАФ 2203101, 1990 року випуску, реєстраційний номер 
СЕ2836ВС, інвентарний номер 101510049, балансовою вартістю 5349,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.5.12. Автомобіль спеціальний (дезкамера) ГАЗ 5201, 1989 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ9362ВВ, інвентарний номер 101510052, балансовою 
вартістю 24587,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.5.13. Автомобіль РАФ 220301, 1988 року випуску, реєстраційний номер 
СЕ9467ВВ, інвентарний номер 101510049, балансовою вартістю 16721,00 грн., 
із нарахованим повним зносом; 

1.5.14. Спеціальна дезінфекційна установка ДА-3 на шасі ГАЗ 52 (для 
дезінфекції речей), 1991 року випуску, реєстраційний номер СЕ9468ВВ, 
інвентарний номер 101510038, балансовою вартістю 27984,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 



1.5.15. Автомобіль спеціалізований легковий меддопомога-В, РАФ 2915, 
1994 року випуску, реєстраційний номер СЕ8112АН, інвентарний номер 
101510046, балансовою вартістю 7750,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.5.16. Автомобіль спеціалізований вантажний-С, ГАЗ 5314, 1990 року 
випуску, реєстраційний номер СЕ5186ВС, інвентарний номер 101510038, 
балансовою вартістю 15000,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

1.6. Обласної комунальної медичної установи "Обласний дитячий 
протитуберкульозний санаторій "Садгора" рухоме майно (основні засоби) 
згідно з переліком, що додається (Додаток 1). 

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

2.1. Обласного комунального некомерційного підприємства "Чернівецький 
обласний шкірно-венерологічний диспансер" на баланс обласного 
комунального некомерційного підприємства "Чернівецький обласний клінічний 
кардіологічний центр" автомобіль ВАЗ-21213, 2004 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ3456АВ, номер шасі ХТА21213041763556, інвентарний 
номер 101500001, балансовою вартістю 88827,00 грн., із нарахованим зносом 
32658,00 грн. 

2.2. Обласного комунального некомерційного підприємства "Чернівецька 
лікарня швидкої медичної допомоги" на баланс комунального некомерційного 
підприємства "Чернівецький обласний центр служби крові", крісло донорське, 
2012 року випуску, інвентарний номер 101495731, балансовою вартістю 3150,00 
грн., із нарахованим повним зносом. 

2.3. Обласної комунальної медичної установи "Обласний дитячий 
протитуберкульозний санаторій "Садгора" на баланс обласного комунального 
некомерційного підприємства "Чернівецька обласна психіатрична лікарня" 
рухоме майно: основні засоби згідно з переліком, що додається (Додаток 2), 
інші необоротні матеріальні активи, малоцінні та швидкозношувані предмети 
та матеріали згідно з переліком, що додається (Додаток 3). 

2.4. Комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна 
спільної власності територіальних громад" на баланс обласного комунального 
підприємства "Консультативно-інформаційний центр": 

2.4.1. Легковий джип Фольксваген туарег, 2004 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ0001АА, первісною вартістю 273347,00 грн.; 

2.4.2. Легковий автомобіль Фольксваген пасат, 2004 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ0003АА, первісною вартістю 128207,00 грн.; 

2.4.3. Легковий автомобіль Мерседес Бенц Е-320, 1998 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ 0002 АА, первісною балансовою вартістю 182520,00 
грн.; 

2.4.4. Легковий автомобіль Мерседес Бенц S-420, 1994 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ 0005 АА, первісною вартістю 85448,00 грн.; 

2.4.5. Легковий автомобіль Крайслер – Неон, 1996 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ0037АА, первісною вартістю 101489,00 грн.; 

2.4.6. Легковий автомобіль Шкода Октавія, 2003 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ0002АА, первісною вартістю 192851,00 грн.; 



2.4.7. Легковий автомобіль Шкода Октавія, 2003 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ0006АА, первісною вартістю 184537,00 грн.; 

2.4.8. Легковий автомобіль Шкода Октавія, 2003 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ0010АА, первісною вартістю 219831,00 грн.; 

2.4.9. Легковий автомобіль Шкода Октавія 2003 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ0008АА, первісною вартістю 197727,00 грн.; 

2.4.10. Легковий автомобіль Шкода Октавія, 2003 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ0009АА, первісною вартістю 206641,00 грн.; 

2.4.11. Легковий автомобіль Шкода Октавія, 2003 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ0034АА, первісною вартістю 206041,00 грн.; 

2.4.12. Легковий автомобіль Шкода Октавія, 2003 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ0041АА, первісною вартістю 184537,00 грн.; 

2.4.13. Легковий автомобіль Волга ГАЗ-3102, 1986 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ0021АА, первісною вартістю 4744,00 грн.; 

2.4.14. Легковий автомобіль Волга ГАЗ-3110, 2001 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ0014АА, первісною вартістю 37280,00 грн.; 

2.4.15. Легковий автомобіль Волга ГАЗ-2410, 1988 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ0031АА, первісною вартістю 10012,00 грн.; 

2.4.16. Легковий автомобіль ВАЗ-2109, 1992 року випуску, реєстраційний 
номер, СЕ0017АА, первісною вартістю 59458,00 грн.; 

2.4.17. Легковий автомобіль ВАЗ-21043, 1992 року випуску, реєстраційний 
номер СЕ0030АА, первісною вартістю 12359,00 грн.; 

2.4.18. Легковий автомобіль УАЗ-315146, 1995 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ0029АА, первісною вартістю 24416,00 грн.; 

2.4.19. Мікроавтобус Мерседес-Бенц, Спринтер 516, 2010 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ9692ВК, первісною вартістю 948500,00 грн.; 

2.4.20. Мікроавтобус Пежо Боксер, 1995 року випуску, реєстраційний 
номер СЕ0025АА, первісною вартістю 61476,00 грн.; 

2.4.21. Мікроавтобус Пежо Карсан, 1995 року випуску, реєстраційний 
номер СЕ0026АА, первісною вартістю 41756,00 грн.; 

2.4.22. Мікроавтобус РАФ-22038, 1995 року випуску, реєстраційний номер 
СЕ0039АА, первісною вартістю 19500,00 грн.; 

2.4.23. Грузовий автомобіль RENAULT, MAXITY, 2012 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ5814СА, первісною вартістю 1237500,00 грн., 

2.4.24. Грузовий автомобіль ЗИЛ –ММЗ 4505, 1990 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ0035АА, первісною вартістю 20653,00 грн.; 

2.4.25. Грузовий автомобіль ГАЗ – 3307, 1992 року випуску, реєстраційний 
номер СЕ0046АА, первісною вартістю 27121,00 грн.; 

2.4.26. Грузовий автомобіль УАЗ – 452 Д бортовий, 1984 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ0027АА, первісною вартістю 4701,00 грн.; 

2.4.27. Адміністративну будівлю Літ "А", площею 10518,6 кв.м. за адресою: 
м. Чернівці, вул. Грушевського, 1; 

2.4.28. Нежитлові будівлі: гараж з прибудовою літ. "А", загальною площею 
3203,60 кв.м., трансформаторна літ. "Б", диспетчерська літ. "В", загальною 



площею 38,60 кв.м., побутова будівля літ. "Г", загальною площею 33,10 кв.м., 
заправочна літ. "Д", загальною площею 10,00 кв.м., компресорна літ. "Е", 
загальною площею 9,30 кв.м., навіс літ. "Ж", замощення – І, бензоколонки – ІІ, 
очисні споруди – ІІІ, огорожа №1, естакада №2, підпірна стінка №3,4 за 
адресою: м. Чернівці, вул. Луцька, 6. 

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

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

3.1.1. Автомобіль ГАЗ 2410, 1990 року випуску, реєстраційний номер 
СЕ6781ВВ, інвентарний номер 101510045, балансовою вартістю 32899,00 грн., 
із нарахованим повним зносом; 

3.1.2. Автомобіль УАЗ 469, універсал-В, 1984 року випуску, реєстраційний 
номер СЕ8364ВВ, інвентарний номер 10151009, балансовою вартістю 9239,00 
грн., із нарахованим повним зносом. 

3.2. Чернівецького обласного комунального підприємства 
"Бальнеологічний санаторій "Брусниця": 

3.2.1. Автомобіль УАЗ-3909, 2000 року випуску, реєстраційний номер 
01068 МР, інвентарний номер 10510060, балансовою вартістю 21250,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

3.2.2. Автомобіль ВАЗ-210990, 2006 року випуску, реєстраційний номер 
СЕ9132АС, інвентарний номер 10511208, балансовою вартістю 31000,00 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. 

 
Додаток 1 

до висновку постійної комісії "Про 
списання, передачу та відчуження 
окремого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст 
області" 

від 24.07.2020 року  
 

Перелік рухомого майна (основні засоби) яке підлягає списанню з балансу ОКМУ 
«Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій «Садгора»  

 
 
 

 
 

Кільк
ість  

Первісна  
(балансова)  

вартість 

Інвентарний 
номер 

Знос на 
01.04.2020 

Дата введення в 
експлуатацію 
 (місяць, рік) 

1  6 7 8 10 



1013 
Комора  1,0 2722,00 101310004 2482,00 05.02.1954 
Спортивний майданчик  1,0 16217,90 101300015 2143,00 15.09.2015 

 
Разом 1013   18939,90  4626,00  

1014 
Інгалятор респіт - Джест 1,0 30182,00 101470031 30182,00 12.05.1994 
Інгалятор респіт - Джест 2,0 60362,00 101470047 60362,00 12.05.1994 
Апарат УВЧ 60  - мед 
ТЕКО  

1,0 5473,00 101470033 5473,00 22.07.2008 

Інгалятор ультразвуковий 
«Вулкан - 1» 

1,0 3110,00 101470034 3110,00 19.06.2008 

Ліфт  1,0 4068,00 Б/н 0,00 10.01.1990 
Димосос  1,0 2691,00 Б/н 2691,00 01.11.2001 
Машинка пральна СМР -25 
УХЛ 4,2  

1,0 32593,00 101480075 32593,00 24.04.2008 

Центрифуга ЦПР -25 1,0 21568,00 101420076 18690,00 07.09.2008 
Посудомийна машина 
МПФ -30-01 «Котра»  

1,0 17620,00 101420101 12050,00 14.02.2013 

Машинка різальна MПР -
350 -02  

1,0 7200,00 101420105 3324,00 14.02.2013 

Шафа жарочна ЖШ – 2  1,0 7400,00 101420107 3410,00 14.02.2013 
Бензокоса OL co MAC  BC 
360 HONDA  

1,0 3458,00 101410116 3413,00 01.06.2008 

Насос АCUATEC  - 60  1,0 2378,00 101410119 1785,00 01.04.2008 
Компресор  2,0 12276,00 101420120-121 7874,00 09.09.2008 
Коретор газу УПИ – 1  1,0 5310,00 101430122 4897,00 01.09.2010 
Разом 1014  955706,00  189854,00  

1015 
Автобус ПАЗ -  672 М 1,0 5111,00 101510001 5111,00 24.04.1989 
Автомобіль УАЗ 3962  МД 
-ТК 

1,0 32183,00 101510002 32183,00 30.06.2004 

Автомобіль ГАЗ -5227 1,0 19005,00 101510003 19005,00 12.09.2012 
Разом 1015  56299,00  56299,00  
1016 
Комплект меблів для 
актового залу  

1,0 27126,00 101630001 27126,00 04.07.2008 

Диван  1,0 3450,00 101630008 1296,00 01.03.2016 
Разом 1016   30576,00  28422,00  

1311 
Проектна документація 
реконструкції майстерні під 
дизкамеру і хлоратори 

1,0 24215,00 б/н   

Робочий проект 
(капітальний ремонт) 
котельні із заміною 
природнього газу 
альтернативними видами 
палива 

1,0 18609,00 б/н   

Разом 1311  42824,00    
 
 



Додаток 2 
до висновку постійної комісії 

"Про списання, передачу та 
відчуження окремого майна спільної 
власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст області" 
від 24.07.2020 року 

 
 

Перелік рухомого майна (основні засоби) яке передається з балансу ОКМУ «Обласний 
дитячий протитуберкульозний санаторій «Садгора» на баланс ОКНП «Чернівецька обласна 

психіатрична лікарня» 
 

 
 

 
 

Кількість  

Первісна  
(балансова)  

вартість 

Інвентарний 
номер 

Знос на 
01.04.2020 

Дата введення 
в 

експлуатацію 
 (місяць, рік) 

1  6 7 8 10 
1014      
Камера дизинфекційна  
ВФЄ  2/09-01 

1,0 1240,00 101470001 1240,00 07.05.1989 

Стерелізатор ГП -20 2,0 5000,00 10147004 5000,00 09.08.2007 
Автоклав 30 1,0 16793,00 101410005 16793,00 06.08.2008 
Системний блок до 
компютера   

1,0 1600,00 101460006 1073,00 12.02.2013 

Мікроскп ХSP - 5520 1,0 4399,00 101450013 4399.00 03.04.2006 
Мікроскоп ХС - 2610 1,0 2299,00 10140014 2299,00 03.04.2006 
Мікроскоп СХ  21  1,0 7947,00 101450015 7947,00 09.08.2007 
Цифровий 
фотоелектрокалоримит
р АР – 101  

1,0 13035,00 101450016 11430,00 15.03.2011 

Стерелізатор 
повітряний ГП – 20 

1,0 8500,00 101470136 1773,00 17.10.2017 

Рентгенапарат РУМ  - 
20 МСГ – 312 -2П -2   

1,0 75349,00 101470017 75349,00 15.05.1996 

Рукавиці захисні 
(РЬ=0,25) 

1,0 1512,00 101470018 1371,00 15.01.2011 

Фартух одностороній 
важкий 60/120 
(РЬ=0,50) 

1,0 1642,00 101470019 1482,00 15.01.2011 

Апарат для лікування  
деодинамічними 
токами ТОНУС–Г   

1,0 291,00 101470023 291,00 11.09.1983 

Опромінювач УФ УГД 
– 3  

1,0 537,00 101470024 537,00 17.03.1988 

Апарат «Ампліпульс» 1,0 335,00 101470025 335,00 26.08.1985 
Опромінювач  УФ 
УГДЗ 3 

2,0 353,00 101470027 353,00 03.03.1987 

Опромінювач 1,0 1724,00 101470032 1724,00 12.03.2006 



медичний  
Прилад ультразвукової 
терапії «Біомед» V T 
1041 

1,0 29500,00 101470141 738,00 27.08.2019 

Апарат 
магнітотерапевтичний 
низькочастотний 
«Полюс – 4» 

1,0 5651,00 101470040 4232,00 27.06.2012 

Апарат для 
магнітолазарної терапії 
МИТ - МТ  

1,0 2192,00 101470041 1628,00 27.06.2012 

Апарат «Ампліпульс – 
5Бр» низькочастотної 
терапії  

1,0 6808,00 101470042 5122,00 27.06.2012 

Апарат УВЧ терапії зі 
стулінчатим 
регулюванням 
потужності «УВЧ – 60»  

1,0 15000,00 101470043 11250,00 27.06.2012 

Апарат МИТ С 2 
канальний  

1,0 17100,00 101470044 3420,00 22.11.2016 

Опромінювач ртутно – 
кварцевий УГН – 01М  

1,0 7900,00 101470135 1648,00 27.09.2017 

Інгалятор 
компресорний  Comp. 
A.I. R. Flaite (NT –C 29) 

2,0 2728,00 101420048 2062,00 27.06.2012 

Інгалятор 
ультразвуковий 
«Вулкан – 1»  

2,0 8880,00 101420049 6660,00 27.06.2012 

Апарат для 
приготування  
синглетно – кислород.  
МІТ - С 

1,0 19000,00 101470134 4113,00 27.09.2017 

Компресор 
безмасляний  

1,0 15585,00 101410139 1044,00 20.12.2018 

Проектор  1,0 13824,00 101470137 2645,00 22.01.2018 
Музичний центр 
«SAMSUNG» 655  

1,0 1650,00 101480053 1472,00 03.02.2011 

Дошка Євмінова  1,0 1800,00 101480057 1245,00 01.02.2013 
Принтер Canon MF – 
4410 

1,0 1600,00 101480058 1273,00 12.11.2011 

Водонвгрівач Atlantik 
CUBE  VM 100 S 40 M  

1,0 1649,00 101480130 1486,00 11.01.2011 

Стерелізатор 
повітряний  ГП- 80-01 

1,0 4250,00 101420132 3127,00 03.07.2012 

Установка 
стоматологічна 
стаціонарна «Сатва –
Комбі ВС -18» 

1,0 76721,00 101470094 35145,00 29.05.2015 

Стоматологічний 
стілець лікаря   

1,0 3310,00 101480095 1540,00 29.05.2015 



Камера для зберігання 
стерильних виробів « 
Панамед – 1м»   

1,0 6485,00 101480096 2970,00 29.05.2015 

Столик 
стоматологічний 
«Панок» прямокутний   

1,0 4248,00 101480097 1925,00 29.05.2015 

Компресор «Сатва» - 
090 

1,0 11000,00 101410098 3356,00 29.05.2015 

Насос ACUABIG 5/300  1,0 4155,00 б/н 0,00 02.04.2008 
Пральна машина 
«Веко» 

1,0 1535,00 б/н 0,00 02.02.2008 

Компютер  3,0 3846,00 10148070 -72 3846,00 07.04.2008 
Пральна машина 
«Веко» 

1,0 1534,00 101480133 385,00 02.02.2008 

Шафа холодильна ШХ 
0,8 НК 

1,0 8251,00 101420077 7466,00 07.11.2008 

Котел «Колві – 250»  1,0 45480,00 101420078 45480,00 07.10.2008 
Холодильник  NORD 
GROUP DX 431 – 7  

5,0 7061,00 101420080-84 5475,00 01.04.2009 

Бензинова – 
електростанція  

1,0 1300,00 101410089 974,00 10.07.2012 

Бензокоса STFS 450 1,0 6100,00 101420090 3072,00 10.07.2012 
Телевізор «Toshiba» 1,0 2500,00 101480091 1760,00 25.12.2012 
Телевізор «SAMSUNG» 1,0 2800,00 101480093 1917,00 09.01.2013 
Скриня холодильна  1,0 7500,00 101470138 1197,00 16.05.2018 
Холодильна лара  1,0 6700,00 101470140 504,00 13.02.2019 
Промислова пральна 
машинка Whirlpool 
AWG 1212/PRO 

1,0 50000,00 101480143 834,00 30.09.2019 

Компютерне 
обладнання в комплекті  

1,0 9140,00 101480142 152,00 30.09.2019 

Машинка для очистки 
овочів МОО – 1  

1,0 8500,00 101420100 3911,00 14.02.2013 

Шафа холодильна СМ 
114 – S   

2,0 21400,00 101420102 -
103 

9826,00 14.02.2013 

Тістоміс EWT I NOX 
SFM  - 40  

1,0 11000,00 101420104 5072,00 14.02.2013 

Шафа пекарська ШП – 
2  

1,0 10000,00 101420106 4643,00 14.02.2013 

Міксер ручний МР 350 
COMBi ULTRA  

1,0 7150,00 101420108 3317,00 14.02.2013 

Стелаж для сушки 
посуду 1000*300*1600  

1,0 3350,00 101480109 2294,00 14.02.2013 

Стелаж для сушки 
посуду 800*300*1600  

1,0 3043,00 101480110 2058,00 14.02.2013 

Плита електрична ПЕ – 
3 ТМ Орест  

3,0 12960,00 101420111-
113 

5983,00 14.02.2013 

Тележка грузова  100 кг  1,0 1895,00 101480114 1307,00 14.02.2013 



Електролічильник  НІК 
2303 АРК 1100 5(10) А  

2,0 2600,00 101430117-
118 

2600,00 19.03.2009 

Качалка – балансир ТЕ 
201  

1,0 4445,00 101480124 2405,00 24.06.2014 

Карусель «Волошка» 1,0 9575,00 101480125 5199,00 24.06.2014 

Стіл з стільцями 
«Мухомор» 

1,0 5059,00 101480126 2731,00 24.06.2014 

Ігровий комплекс  
«Малюк»  

1,0 28006,00 101480127 15147,00 24.06.2014 

Гімнастичний комплекс 
«Атлет 2» 

1,0 24410,00 101480128 13197,00 24.06.2014 

Разом 1014  712381,00  384249,00  

1016      
Каналізаційна мережа  1,0 20920,00 101640002  13087,00 07.05.2008 
Дитячі меблі  1,0 7315,00 101630003 7315,00 06.06.2008 
Меблева стінка  1,0 8642,00 101630004 8642,00 16.12.2014 
Шафа – стінка  1,0 3455,00 101630005 2394,00 09.01.2013 
Меблі – стінка 
«Магнат»   

1,0 3995,00 101630007 1996,00 16.12.2014 

Мякий куток  1,0 6000,00 101630009 2250,0 01.03.2016 
Разом 1016   50327,00  35684,00  
1017      
Дерево платан  1,0 б/ц 101760001    
Декоративні дерева  761,0 23057,60 101760002 23057,60  
Фруктові дерева  105,0 2650,00 101760003 2650,00  
Кущі  79,0 80,00 101760004 80,00  
Туя Юнацька  3,0 72,00 б/н   
Ялинка  10,0 360,00 б/н   
Ялинка Європейська  43,0 721,00    
Дуб червоний  37,0 296,00    
Форзиція  12,0 150,00    
Туя  32,0 1344,00    
Ялівець  9,0 150,00    
Клен  11,0 55,00    
Береза  30,0 300,00    
Саджанці декоративних  
дерев 

38,0 760,00    

Декоративні кущі  12,0 570,00    
Разом 1017   30565,60  25788,00  

 
 
 
 
 
 
 



Додаток 3 
до висновку постійної комісії "Про 

списання, передачу та відчуження окремого 
майна спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст області" 
від 24.07.2020 року 

 
 

Перелік рухомого майна (інші необоротні матеріальні активи, малоцінні та 
швидкозношувані предмети та матеріали) яке передається з балансу ОКМУ «Обласний 

дитячий протитуберкульозний санаторій «Садгора» на баланс ОКНП «Чернівецька обласна 
психіатрична лікарня» 

 
 
 

Найменування  

 
 

Кількість  

 
Первісна  

(балансова)  
вартість 

 
Інвентарний 

номер 

1 2 3 4 

1312 
Бочка пластмасова, 100л 1,0 300,00  
Вилки  44,0 132,00  
Гігрометр ВІТ 1  1,0 87,00  
Граблі  4,0 60,00  
Електропраска  1,0 150,00  
Каністра  5,0 300,00  
Костюм для зварювання  1,0 65,00  
Лампа люмісцентна 30 20,0 5200,00  
Ложки  10,0 30,00  
Ложки розливні  4,0 40,00  
Ложки чайні  200,0 400,00   
Тонометр механічний А20 2,0 739,15  
Рушник махровий  20,0 800,00  
Таз пластмасовий  2,0 150,00  
Глибокі тарілки 50,0 50,00   
Разом 1312   8503,15  

1513 
Дюбель 8* 100,0 75,00  
Дюбуль 6* 200,0 90,00  
Кран – носик  1,0 61,00  
Емаль блакитна  5,4 274,80  
Емаль зелена  5,4 310,79  
Разом 1513  811,59  

1514 
Бензин А 92  40,95 999,76  
Разом 1514   999,76  

1518 



Порошок пральний  40,0 850,00  
Сода  36,0 702,00  
Порошок пральний рідкий  5,0 200,00  
Разом 1518  1752,00  

1812 
Зоборн. арм.для унітаза 1,0 146,00  
Змішувач до води  1,0 402,00  
Кріплення для умивальн. 6,0 120,00  
Кран до умивальника  2,0 240,00  
Кран маєвського  9,0 63,00  
Кран шар.Ф 15МП 1,0 75,00  
Сіфон для умивальника  6,0 546,80  
Серцевина до замка  7,0 490,00  
Трап  3 120,00  
Унітаз з бачком  1,0 1399,98  
Шланг водяний  1,0 48,00  
Пластиковий бачок  1,0 161,48  
Реле напруги  1,0 275,00  
Сіфон  4,0 400,00  
Світильник  1,0 117,28  
Чаша генуя  1,0 298,33  
Ізолента  8,0 300,00  
Вимикач  9,0 558,07  
Запобіжник ПН 22 100А 15,0 900,00  
Запобіжник ПН 22 250А  10,0 840,00  
Змішувач для душу  2,0 1452,36  
Змішувач для кухні 40м 6,0 2025,60  
Змішувач для умивальн. 3,0 1457,40  
Кріплення для умивальн. 3,0 126,00  
Кран кульковий метелик  2,0 178,20  
Кран кульковий садовий 9,0 1003,86  
Лійка для душу  2,0 145,86  
Лампа Лед Т8 26,0 2525,12  
Лампа люм TL 10,0 289,98  
Провід ШВВП 20,0 245,28  
Світильник пластиковий  14,0 1142,40  
Скоби  1,0 34,01  
Труба каналіз 50*2000 4,0 328,56  
Труба каналіз 50*3000 3,0 355,14  
Умивальник  3,0 1410,30  
Цвяхи будівельні 4*100 1,0 48,72  
Шланг для душу  4,0 334,32  



Шнур ШВВП 3*2,5 50,0 1104,00  
Шуруп по дереву 4*2,6 1,0 110,10  
Шуруп універсальний  2,0 71,04  
Разом 1812  21889,19  

1113 
Вогнегасник  1,0 38,00 11136007 
Водонагрівач + комплектуючі  1,0 937,25 11136009 
Водонагрівач + комплектуючі  1,0 937,25 11136012 
Крісла  30,0 582,06 11136035 
Кушетка  2,0 83,57 11136039 
Ліжко доросле  20,0 3046,04 11136043 
Ліжко залізне із деревяними спинками 10,0 330,00 11136044 
Мебель кабінетна 1,0 642,00 11136047 
Сейфи 13,0 455,00 11136064 
Монітори  3,0 2790,00 11136054 
Стіл письмовий б/в 5,0 2552,50 11136067 
Стіл двохтумбовий  1,0 85,25 11136068 
Стіл кухонний  3,0 275,34 11136075 
Стіл однотумбовий  10,0 620,00 11136083 
Табуретки  15,0 825,00 11136087 
Тумба для медкабінету 1,0 415,00 11136095 
Тумба під телевізор  1,0 325,00 11136096 
Тумбочки  95,0 14198,10 11136097 
Шафа медична  1,0 56,62 11136115 
Біде  1,0 433,00 11136415 
Дозиметир перем. об’єму  1,0 656,00 11136198 
Дозуючий пристрій до дозатора премін 
обєму 100-1000 мм  

1,0 700,00 11136199 

Душова кабіна  2,0 1292,00 11136428 
Душовий піддон 2,0 1102,00 11136429 
Електросушка для рук  2,0 661,00 11136430 
Зливний бачок з унітазом  2,0 700,00 11136432 
Лічильник медичний  1,0 574,00 11136207 
Багор пожежний  2,0 168,00 11136273 
Відро пожежне  2,0 168,00 11136275 
Вогнегасник ВП-2  2,0 772,02 11136278 
Кошма бризентова  2,0 468,00 11136284 
Лічильник до  води  2,0 5100,00 11136722-723 
Лом пожежний  2,0 168,00 11136288-289 
Сокира пожежна  2,0 468,00 11136293 
Щит пожежний  2,0 568,00 11136303-304 
Вага настільна  2,0 40,00 11136336 
Вана сталева 1,0 414,00 11136337 



Гирі  1,0 6,00 11136338 
Ложки  45,0 16,20 11136440 
Піддон квадратний  1,0 571,00 11136444 
Піддон напівкруглий 1,0 639,00 11136445 
Пісюар  2,0 254,00 11136447 
Умивальник  13,0 1567,00 1136459 
Унітаз напольний (чашка Генуя) 8,0 2914,00 11136461 
Дозатор ліктьовий  2,0 200,00 11136482 
Опромінювач бактерецидний  5,0 5250,00 11136713 
Рецеркулятор бактерецидний  1,0 3290,00 11136710 
Рецеркулятор бактерецидний  1,0 3290,00 11136714 
Ростомір РВ -2000 з механічною вагою  1,0 565,00 11136520 
Кастрюля емалір. 20л 2,0 212,00 11136326 
Вогнегасник  25,0 3650,00 11136469 
Стіл мажасний одностороній  1,0 5680,00 11136694 
Інгалятор компресорний «Omron» 2,0 3072,00 11136753-54 
Термометр безконтактний інфрачервоний  2,0 1802,00 11136747-48 
Тонометр механічний DrFre –A 20 1,0 369,58 11136745 
Юлайзер компресорний інгал.  1,0 400,00 11136495 
Інфрачервоний опромінювач  1,0 600,00 11136705 
Апарат для гальвлізації «Поток 01м» 2,0 7000,00 11136751-52 
Вогнегасник ВП 2 2,0 310,00 11136545 
Ящик для піску  1,0 504,00 11136851 
Вогнегасник  24,0 8160,00 11136673 
Протигаз  10,0 1800,00 11136670 
Рецеркулятор бактерецидний ORBB 30*2  2,0 6980,00 11136740-41 
Рецеркулятор бактерицидний OR BB 30*1  1,0 2975,00 11136739 
Термометр безконтактний  1,0 901,00 11136746 
Вилки  70,0 210,00 11136225 
Бойлер електричний  1,0 3880,00 11136727 
Занавески  35,0 1400,00 11136431 
Карнізи  29,0 870,00 11136433 
Рушник махровий  80,0 2191,66 11136451 
Тарілки десертні  40,0 240,00 11136456 
Тарілки глибокі  40,0 388,88 11136457 
Кружки  20,0 376,66 11136228 
Кружки н/ст  50,0 350,00 11136227 
Ложки  50,0 150,00 11136229 
Тарілка дисертна  50,0 678,35 11136233 
Тарілка глибокі  50,0 929,12 11136234 
Акустичні системи 4,0 3600,00 11136237 
Підсилювач  1,0 2040,00 11136249 



Пульт мікшерний  1,0 1950,00 11136250 
Телевізор «Libuton -324» 1,0 5500,00 11136737 
Екран  1,0 2688,00 11136646 
Каструля 50 літ 3,0 1789,50 11136322 
Каструля алюмінєва 40л  3,0 916,50 11136323 
Візок кухоний  3,0 210,00 11136333 
Електромясорубка  1,0 1999,00 11136642 
Кастрюля 30л 3,0 1272,00 11136324 
Протвінь н-сталі 1,0 228,00 11136681 
Покривало  50 1070,77 11136400 
Іонізатор повітря  1,0 5900,00 11136711 
Інгалятор компресорний  1,0 4500,00 11136699 
Маски інраляторні  20,0 800,00 11136700 
Інгалятор компресорний  1,0 4500,00 11136697 
Маска інгаляторна 30,0 1200,00 11136698 
Компресор небулайзкр  1,0 700,00 11136564 
Вішалка двохстороня  1,0 2860,00 1136618 
Вішалка настінна  2,5 метра  1,0 700,00 11136623 
Вішалка настінна  2,76 метра 1,0 2228,00 11136620 
Вішалка настіна 2 х метрова 2,0 3324,00 11136619 
Вішалка настінна 1 метр 1,0 963,00 11136613 
Диван  1,0 5400,00 11136579 
Мякий куток 1,0 5000,00 11136608 
Ліжко лікарняне  20,0 14920,00 11136045 
Лавка дитяча  11,0 1534,23 11136046 
Лавка для їдальні  16,0 9600,00 11136678 
Стіл для їдальні 6-ти  місний 8,0 9148,00 11136677 
Стіл компютерний  1,0 570,0 11136074 
Водонагрівач  1,0 4200,00 11136627 
Водоногрівач  1,0 5900,00 11136622 
Газонокосилка  1,0 5800,00 11136647 
Комплект для їдальні: стіл і дві лавки  15,0 37020,00 11136656 
Комера схову 1,35*2,2  9  дверей 7,0 39963,00 11136616 
Камера схову 0,9*2,2  6 дверей 8,0 32288,00 11136617 
Конвектор електричний  1,0 1259,00 11136724 
Конвектор електричний  1,0 1259,00 11136725 
Кутник  1,0 250,00 11136038 
Лавки дитячі  2,0 278,96 11136046 
Стіл для їдальні  3,0 2250,00 11136658 
Стелаж 1,8*1,4 1,0 1750,00 11136621 
Стелаж 0,84*2,6 1,0 2473,00 11136615 
Стелаж 1,3*1,4 1,0 1690,00 11136614 



Сушильна машина  1,0 2300,00 11136085 
Сушка електрична  для рук  1,0 639,00 11136086 
Сушка для рук  1,0 3400,00 11136704 
Телевізор  1,0 4264,00 11136679 
Телевізор  1,0 4264,00 11136680 
Телевізор LG 1,0 5800,00 11136688 
Трансформатор для зварювання   1,0 648,00 11134093 
Холодильник «DELFA» 1,0 3500,00 11136750 
Шафа з нішою  72,0 60696,00 11136612 
Шафа навісна  2,0 1000,00 11136116 
Шафа мийка  1,0 1800,00 11136118 
Шафа гардеробна  2,0 261,01 11136103 
Шафа для іграшок  2,0 3500,00 11136105 
Боти діалектричні  1,0 895,00 11136728 
Килим діалектр. 50*50 8,0 1280,00 11136729 
Коврик діалектричний  1,0 220,00 11136730 
Рукавиці діалектричні  1,0 380,00 11136734 
Разом 1113  446627,42  

1114 
Одіяла півшерстяні  60,0 1200,00 11142005 
Одіяла х/б дорослі 60,0 1759,38 11142018 
Ковдра 1,5 спальня 40,0 5500,00 11142035 
Наволочки  250,0 4731,55 11142003 
Підодіяльник дитячий  37,0 1549,12 11142007 
Підодіяльник дорослий  150,0 9815,43 11142008 
Простині  150,0 4007,02 11142010 
Підодіяльник дорослий  40,0 1080,00 11142019 
Простирадла   40,0 480,00 11142021 
Матраци дитячі 15,0 1470,00 11142023 
Наволочки  150,0 3912,65 11142025 
Одіяла дитячі  14,0 672,00 1142026 
Одіяла півшерстяні  16,0 464,00 11142027 
Одіяла х/б 20,0 600,00 11142028 
Підодіяльник дитячий  50,0 2314,19 11142029 
Підодіяльник дорослий  80,0 4615,18 11142030 
Покривало  15,0 120,00 11142032 
Простині  115,0 2461,10 11142033 
Ковдра 1,5 спальна  31,0 6005,00 11142036 
Разом 1114  52756,62  

 
 
 



XXVІ. Слухали: 
Про розгляд звернення Сторожинецької міської ради від 10.03.2020 №589 

щодо вирішення питання про надання житла для тимчасово проживання для 
внутрішньо переміщених осіб, які проживають на території Сторожинецької 
громади. 
Виступили: Чернушка Степан Іванович. 

Вирішили:  

Звернення Сторожинецької міської ради від 10.03.2020 №589 щодо 
вирішення питання про надання житла для тимчасово проживання для 
внутрішньо переміщених осіб, взяти до відома. 

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

 

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

VII скликання Мельничука В.К. від 21.05.2020 №522/05/2020 щодо припинення 
процесу масового скорочення працівників КЗ "Інститут післядипломної 
педагогічної освіти Чернівецької області". 
Виступили: Чернушка Степан Іванович, Мельничук Віталій Кузьмич. 

Вирішили:  

Звернення депутата Чернівецької обласної ради VII скликання Мельничука 
В.К. від 21.05.2020 №522/05/2020 щодо припинення процесу масового 
скорочення працівників КЗ "Інститут післядипломної педагогічної освіти 
Чернівецької області" взяти до відома. 

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

 

XXVIIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення парафії найсвятішого серця Ісуса м. Чернівці РКЦ 

від 30.06.2020 №4/2020 щодо повернення парафії будівлі за адресою: вул. 
Д.Загули, 1 в м. Чернівцях. 
Виступили: Чернушка Степан Іванович, Станіслав Смолчевський, Олександр 
Фищук. 

Вирішили:  

1. Повернути релігійній громаді римсько-католицької церкви парафії 
найсвятішого серця Ісуса у місті Чернівці (ЄДРПОУ 26398388) парафіяльний 
будинок площею 902,30 кв.м. за адресою: вул. Загула Дмитра, будинок 1 в м. 
Чернівцях. 



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

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

 

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

щодо погодження проектно-кошторисної документації на проведення 
невід'ємних поліпшень та реконструкції орендованого майна за адресою: вул. 
Головна, 29 в м. Чернівцях. 
Виступили: Бардюк Ігор Васильович. 

Вирішили:  

1. Погодити проектно-кошторисну документацію на проведення 
невід’ємних поліпшень та реконструкції орендованого майна згідно договору 
оренди в редакції додаткової угоди від 16.09.2008 №84-Д за адресою: вул. 
Головна, 29 в м. Чернівцях та обсяг граничного рівня витрат у сумі 1200 тис.грн. 

2. Взяти до відома, що орендар, при проведенні зазначених робіт, 
гарантує монтаж системи опалення для користувачів приміщень другого 
поверху будівлі за адресою: вул. Головна, 29 в м. Чернівцях. 

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

 

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

 

XXX. Слухали: 
Про затвердження переліку нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області, що може бути передане в 
оренду на аукціоні. 
Виступили: Бардюк Ігор Васильович. 

Вирішили:  

1. Затвердити перелік нерухомого майна спільної власності терито-
ріальних громад сіл, селищ, міст області, що може бути передане в оренду на 
аукціоні згідно з додатком. 

2. Встановити що: 
2.1. Передача в оренду майна проводиться у відповідності до Порядку 

передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого 
постановою КМУ від 03.06.2020 №483. 



2.2. За пропозиціями балансоутримувачів та орендодавця зазначений 
перелік майна може бути доповненим. 

 

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

 

XXXI. Слухали: 
Про розгляд звернення ТОВ ВКП "Оптіма ЛТД" щодо внесення змін до 

договору оренди нерухомого майна від 15.07.2009 №21/09 в частині зміни мети 
оренди. 
Виступили: Бардюк Ігор Васильович. 

Вирішили:  

Погодити внесення змін до Договору оренди нерухомого майна від 
15.07.2009 №21/09 між Чернівецькою обласною радою та ТОВ ВКП  ʺОптіма 
ЛТДʺ за адресою: вул. Кафедральна, 2 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. 

 

XXXII. Слухали: 
Про окремі питання оренди нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області. 
Виступили: Бардюк Ігор Васильович. 

Вирішили:  

Внести проєкт рішення із зазначеного питання на розгляд сесії обласної 
ради. 

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

 

XXXIII. Слухали: 
Про розгляд звернення орендаря громадської організації "Асоціація 

виробників Буковини" щодо надання дозволу на передачу в суборенду частини 
орендованого майна за адресою: вул. Кобилянської, 28 в м. Чернівцях. 
Виступили: Бардюк Ігор Васильович. 

Вирішили:  



1. Надати дозвіл орендарю громадській організації ʺАсоціація 
виробників Буковиниʺ на передачу в суборенду 27,8 кв.м. орендованого майна 
згідно договору №57-Д від 01.08.2007 за адресою: вул. Кобилянської, 28 (вхід з 
вул. Гоголя, 12) в м. Чернівцях. 

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

 

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

 

XXXIV. Слухали: 
Про розгляд результатів конкурсного добору на посади генеральних 

директорів обласних комунальних некомерційних підприємств охорони 
здоров'я. 
Виступили: Гайничеру Михайло Іванович, Фищук Олександр Георгійович, 
Болтунов Олександр Валерійович, Годнюк Любов Олексіївна, Чернушка Степан 
Іванович. 

Вирішили:  

1. Рекомендувати розглянути на черговій сесії обласної ради 
результати по переможцях конкурсу на вакантні посади керівників обласних 
комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я. 

2. Рекомендувати виконавчому апарату обласної ради підготувати 
відповідні документи згідно чинного законодавства. 

 

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

 
 
Голова постійної комісії                                                            Любов ГОДНЮК 
 
 
 
 
Секретар постійної комісії                                                             Василь ПАЛІЙ 
 



 

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 
 
24 липня 2020 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд результатів виборів з 
обрання претендента на посаду 
директора Педагогічного коледжу 
Чернівецького національного 
університету ім. Ю.Федьковича 

 

 
Розглянувши та обговоривши протокол від 05.02.2020 №8 засідання 

виборчої комісії з виборів директора Педагогічного коледжу Чернівецького 
національного університету ім. Ю.Федьковича, керуючись Положенням про 
порядок призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ, 
закладів, організацій - об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Чернівецької області, затвердженим рішенням ХV сесії обласної 
ради VІІ скликання від 13.09.2017р. № 164-15/17, статтею 42 Закону України 
"Про вищу освіту", комісія 

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити матеріали засідання виборчої комісії з виборів 
директора Педагогічного коледжу Чернівецького національного університету 
ім. Ю.Федьковича, за результатами яких переможцем виборів визнано Палій 
Наталію Теодорівну. 

2. Внести відповідний проект рішення 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 
 
24 липня 2020 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд результатів конкурсного 
добору на заміщення посади 
генерального директора ОКУ 
"Чернівецька обласна філармонія імені 
Дмитра Гнатюка" 

 

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

самоврядування в Україні"', статтями 21-2 - 21-5 Закону України "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження 
контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури 
призначення керівників державних та комунальних закладів культури", 
відповідно до рішення  ХV сесії обласної ради VІІ скликання від 13.09.2017р. 
№ 164-15/17 "Про Положення про порядок призначення та звільнення з посад 
керівників підприємств, установ, закладів, організацій - об'єктів спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області", 
розглянувши та обговоривши результати конкурсного добору на посаду 
генерального директора обласної комунальної установи "Чернівецька 
обласна філармонія імені Дмитра Гнатюка", згідно якого переможцем 
конкурсу визнано Костюк Анастасію Юріївну, комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем 

конкурсного добору на посаду генерального директора обласної комунальної 
установи "Чернівецька обласна філармонія імені Дмитра Гнатюка" визнано 
Костюк Анастасію Юріївну. 

2.  Внести відповідний проект рішення на розгляд 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 
 
24 липня 2020 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд заяви директора 
Чернівецької обласної дитячо-
юнацької спортивної школи 
Литвинчука В.В. щодо продовження 
трудових відносин  

 

 
Розглянувши та обговоривши заяву директора Чернівецької обласної 

дитячо-юнацької спортивної школи Литвинчука Віталія Володимировича від 
08.04.2020р. щодо продовження трудових відносин шляхом укладання з ним 
контракту на новий строк та керуючись пунктом 2.4.1 Положення про 
порядок призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ, 
закладів, організацій - об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Чернівецької області, затвердженим рішенням ХV сесії обласної 
ради VІІ скликання від 13.09.2017р. № 164-15/17, комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради подовжити трудові 

відносини з директором Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної 
школи Литвинчуком Віталієм Володимировичем шляхом укладання 
контракту строком на 5 років.  
 
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 
 
24 липня 2020 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд результатів конкурсного 
відбору на посаду генерального 
директора обласного комунального 
підприємства "Буковина-Фарм"  

 

 
Розглянувши та обговоривши результати конкурсного відбору на посаду 

генерального директора обласного комунального підприємства "Буковина-
Фарм" від 15.07.2020, керуючись Положенням про порядок призначення і 
звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, організацій - 
об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької області затвердженого рішенням 15-ї сесії обласної ради VІІ 
скликання від 13.09.2017 № 164-15/17, комісія 

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити результати конкурсного відбору на посаду 
генерального директора обласного комунального підприємства "Буковина-
Фарм", за результатами яких переможцем конкурсу визнано Рябого 
Станіслава Ілліча. 

2. Внести відповідний проект рішення 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 
 
24 липня 2020 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд заяви директора 
обласного комунального підприємства 
"Центр комунального майна" 
Ванзуряка О.К. щодо продовження 
трудових відносин  

 

 
Розглянувши та обговоривши заяву директора обласного комунального 

підприємства "Центр комунального майна" Ванзуряка Олександра 
Костянтиновича від 23.04.2020р. щодо продовження трудових відносин 
шляхом укладання з ним контракту на новий строк та керуючись пунктом 
2.4.1 Положення про порядок призначення і звільнення з посад керівників 
підприємств, установ, закладів, організацій - об'єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області, затвердженим 
рішенням ХV сесії обласної ради VІІ скликання від 13.09.2017р. № 164-15/17, 
комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради подовжити трудові 
відносини з директором обласного комунального підприємства "Центр 
комунального майна" Ванзуряком Олександром Костянтиновичем шляхом 
укладання контракту строком на 5 років.  
 
 
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 
 

24 липня 2020р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 

Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією проєкту 
рішення "Про затвердження Регіональної 
програми фінансової підтримки обласного 
комунального підприємства "Центр 
комунального майна" на 2020-2024 роки" 

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проєкт рішення "Про затвердження Регіональної 
програми фінансової підтримки обласного комунального підприємства "Центр 
комунального майна" на 2020-2024 роки", комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до проєкту рішення "Про затвердження Регіональної 
програми фінансової підтримки обласного комунального підприємства "Центр 
комунального майна" на 2020-2024 роки", а саме: 

1.1. У розділі 1, абз. 3: після слів «балансовою вартістю – 603 тис. 
грн.», додати п.4 наступного змісту  «На балансі Центру вже перебуває 26 
об’єктів нерухомості, що перебувають у комунальній власності, загальною 
вартістю – 81 194 344грн.»; 

1.2. У розділі 1, абз. 4 (та далі по тексту): слова «майна,переданого на 
баланс Центру», замінити на слова «майна яке перебуває на балансі Центру»; 

1.3. У розділі 3: слова «балансовою вартістю – 33 160тис. грн.», 
замінити на слова «балансовою вартістю – 95 971 439 грн.»; 

1.4. У розділі 4: слова «загальною балансовою вартістю – 33 160 тис. 
грн.» замінити на слова «та іншого нерухомого майна, яке перебуває на 
балансі підприємства, загальною балансовою вартістю – 95 971 439 грн.». 

2. Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкт рішення "Про затвердження Регіональної програми 
фінансової підтримки обласного комунального підприємства "Центр 
комунального майна" на 2020-2024 роки" зі змінами та доповненнями 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 
 

24 липня 2020 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією 
проєкту рішення "Про передачу 
нерухомого та рухомого майна з балансу 
ОКНП "Чернівецька обласна клінічна 
лікарня" на баланс (оперативне 
управління) КНП "Чернівецький обласний 
перинатальний центр" 

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проєкт рішення "Про передачу нерухомого та 
рухомого майна з балансу ОКНП "Чернівецька обласна клінічна лікарня" на 
баланс (оперативне управління) КНП "Чернівецький обласний 
перинатальний центр", враховуючи звернення ОКНП "Чернівецька обласна 
клінічна лікарня" від 02.04.2020 №580 щодо передачі з балансу на баланс 
(оперативне управління) нерухомого та рухомого майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області та рішення 36-ї сесії обласної 
ради VII скликання від 04.02.2020 №17-36/20 "Про прийняття у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області 
комунального некомерційного підприємства «Міський клінічний пологовий 
будинок №1» Чернівецької міської ради", комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до проєкту рішення "Про передачу нерухомого та 
рухомого майна з балансу ОКНП "Чернівецька обласна клінічна лікарня" на 
баланс (оперативне управління) КНП "Чернівецький обласний 
перинатальний центр", а саме: в назві проєкту рішення замінити слова "Про 
передачу нерухомого" словами "Про часткову передачу нерухомого". 

2. Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкт рішення "Про передачу нерухомого та рухомого 
майна з балансу ОКНП "Чернівецька обласна клінічна лікарня" на баланс 
(оперативне управління) КНП "Чернівецький обласний перинатальний 
центр" зі змінами та доповненнями 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 
 
24 липня 2020 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією 
проєкту рішення "Про реорганізацію 
обласного комунального некомерційного 
підприємства "Лікарня "Хоспіс" для 
хворих на туберкульоз" шляхом 
приєднання до обласного комунального 
некомерційного підприємства 
"Чернівецький обласний клінічний 
протитуберкульозний диспансер" 

 

 
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 

державною адміністрацією проєкт рішення "Про реорганізацію обласного 
комунального некомерційного підприємства "Лікарня "Хоспіс" для хворих на 
туберкульоз" шляхом приєднання до обласного комунального 
некомерційного підприємства "Чернівецький обласний клінічний 
протитуберкульозний диспансер", комісія  

ВИРІШИЛА: 
 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкт рішення "Про реорганізацію обласного комунального 
некомерційного підприємства "Лікарня "Хоспіс" для хворих на туберкульоз" 
шляхом приєднання до обласного комунального некомерційного 
підприємства "Чернівецький обласний клінічний протитуберкульозний 
диспансер" для розгляду на сесії обласної ради. 

 
Голова постійної комісії                                                        Любов ГОДНЮК 



Витяг 
з протоколу засідання постійної комісії обласної ради з питань 

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

 
24 липня 2020 року                                                    м. Чернівці 

 
Загальний склад постійної комісії – 12 депутатів. 
 
Присутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Гергелюк О.В Гайничеру 
М.І., Палій В.М., Семенюк І.В., Ткачук В.В., Фрей П.П. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Волошенюк М.В., Гливко А.Г., Грижук В.І., 
Левко В.В., Мотуляк В.Д. 
 
 
Запрошені: 
Чернушка С.І. – начальник управління з питань забезпечення повноважень 
щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної 
ради; 
Бардюк І.В. – заступник начальника управління-начальник відділу орендних 
відносин та організації розрахунків управління з питань забезпечення 
повноважень щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого 
апарату обласної ради; 
Луканюк О.В. – начальник відділу обліку, використання та приватизації майна 
управління з питань забезпечення повноважень щодо управління об’єктами 
спільної власності виконавчого апарату обласної ради; 
Поліщук М.І. – заступник директора Департаменту охорони здоров'я 
Чернівецької обласної державної адміністрації; 
Фищук О.Г. – депутат Чернівецької обласної ради VII  скликання; 
Болтунов О.В. – депутат Чернівецької обласної ради VII  скликання; 
 

IX. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проєкту рішення "Про передачу обласного протитуберкульозного санаторію 
"Красноїльськ" СТМО "Фтизіатрія" у комунальну власність Красноїльської 
селищної ради Красноїльської об’єднаної територіальної громади". 
Виступили: Поліщук Марія Іванівна 

Вирішили:  

1. Внести зміни до пункту 2 проєкту рішення "Про розгляд внесеного 
Чернівецькою обласною державною адміністрацією проєкту рішення "Про 
передачу обласного протитуберкульозного санаторію "Красноїльськ" СТМО 
"Фтизіатрія" доповнивши його в кінці речення словами: …"та відповідного 
погодження з Чернівецькою обласною радою.". 



2. Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкт рішення "Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією проєкту рішення "Про передачу 
обласного протитуберкульозного санаторію "Красноїльськ" СТМО "Фтизіатрія" 
у комунальну власність Красноїльської селищної ради Красноїльської 
об’єднаної територіальної громади" зі змінами і доповненнями для розгляду на 
сесії обласної ради. 

Результат голосування: 2 – "за", 1 – "проти", 3 – "утримались", 1 – "не 
голосував". 

Рішення не прийнято. 
 
 
Голова постійної комісії                                                            Любов ГОДНЮК 
 
 
 
 
Секретар постійної комісії                                                             Василь ПАЛІЙ 
 



 

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 
 
24 липня 2020 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 

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

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проєкт рішення "Про передачу нерухомого майна 
в оперативне управління обласних комунальних некомерційних 
підприємств", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкт 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 
 
24 липня 2020 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією 
проєкту рішення "Про внесення змін до 
Положення про порядок складання, 
затвердження та контролю виконання 
фінансового плану комунального 
медичного некомерційного підприємства, 
що належить до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст 
області" 

 

 
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 

державною адміністрацією проєкт рішення "Про внесення змін до 
Положення про порядок складання, затвердження та контролю виконання 
фінансового плану комунального медичного некомерційного підприємства, 
що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкт рішення "Про внесення змін до Положення про 
порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану 
комунального медичного некомерційного підприємства, що належить до 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області" 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 
 
24 липня 2020 р. м. Чернівці 

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

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проєкт рішення "Про внесення змін до 
Регіональної програми розвитку та підтримки обласних комунальних закладів 
охорони здоров'я на 2020-2022 роки", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкт рішення "Про внесення змін до 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 
 
24 липня 2020 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією проєкту 
рішення "Про припинення та передачу права 
постійного користування земельними 
ділянками" 

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проєкт рішення "Про припинення та передачу 
права постійного користування земельними ділянками", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкт рішення "Про припинення та передачу права 
постійного користування земельними ділянками" для розгляду на сесії 
обласної ради. 
 
 

Голова постійної комісії                                                         Любов ГОДНЮК 



Витяг 
з протоколу засідання постійної комісії обласної ради з питань 

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

 
24 липня 2020 року                                                    м. Чернівці 

 
Загальний склад постійної комісії – 12 депутатів. 
 
Присутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Гергелюк О.В Гайничеру 
М.І., Палій В.М., Семенюк І.В., Ткачук В.В., Фрей П.П. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Волошенюк М.В., Гливко А.Г., Грижук В.І., 
Левко В.В., Мотуляк В.Д. 
 
Запрошені: 
Чернушка С.І. – начальник управління з питань забезпечення повноважень 
щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної 
ради; 
Бардюк І.В. – заступник начальника управління-начальник відділу орендних 
відносин та організації розрахунків управління з питань забезпечення 
повноважень щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого 
апарату обласної ради; 
Луканюк О.В. – начальник відділу обліку, використання та приватизації майна 
управління з питань забезпечення повноважень щодо управління об’єктами 
спільної власності виконавчого апарату обласної ради; 
Харатін М.І. – директор Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної 
державної адміністрації; 
Фищук О.Г. – депутат Чернівецької обласної ради VII  скликання; 
Болтунов О.В. – депутат Чернівецької обласної ради VII  скликання; 
 

XІV. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проєкту рішення "Про передачу нерухомого майна у власність Сторожинецької 
міської ради Сторожинецької міської об’єднаної територіальної громади". 

Виступили: Харатін Микола Іванович. 

Вирішили:  



Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкт рішення "Про передачу нерухомого майна  у власність 
Сторожинецької міської ради Сторожинецької міської об’єднаної 
територіальної громади" для розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: 3 – "за", 3 – "утримались", 1 – "не голосував". 
Рішення не прийнято. 

 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                            Любов ГОДНЮК 
 
 
 
 
Секретар постійної комісії                                                             Василь ПАЛІЙ 
 



 

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 
 
24 липня 2020 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією 
проєкту рішення "Про передачу об’єктів із 
спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Чернівецької області у 
комунальну власність Хотинської міської 
ради Хотинської міської об’єднаної 
територіальної громади" 

 

 
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 

державною адміністрацією проєкт рішення "Про передачу об’єктів із спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області у  
15.05.2020 №624/60/20, №625/60/20, комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до проєкту рішення "Про передачу об’єктів із 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької 
області у комунальну власність Хотинської міської ради Хотинської міської 
об’єднаної територіальної громади", а саме: 

- виключити з даного проєкту рішення пункти: 1., 2., 2.1., 2.2., 2.3. 
- відповідно пункти 3., 3.1., 3.2., 3.3., 4., 5., 6., 7., 8., вважати пунктами 1., 

1.1., 1.2., 1.3., 2., 3., 4., 5., 6. 
2. Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проєкт рішення "Про передачу об’єктів із спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області у комунальну 
власність Хотинської міської ради Хотинської міської об’єднаної 
територіальної громади"  зі змінами та доповненнями 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 
 
24 липня 2020 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією 
проєкту рішення "Про реорганізацію 
комунального закладу, що є спільною 
власністю територіальної громади сіл, 
селищ, міст Чернівецької області" 

 

 
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 

державною адміністрацією проєкт рішення "Про реорганізацію комунального 
закладу, що є спільною власністю територіальної громади сіл, селищ, міст 
Чернівецької області", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкт рішення "Про реорганізацію комунального закладу, 
що є спільною власністю територіальної громади сіл, селищ, міст 
Чернівецької області" 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 
 
24 липня 2020 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією проєкту 
рішення "Про перейменування комунальних 
закладів" 

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проєкт рішення "Про перейменування 
комунальних закладів", враховуючи лист Чернівецької обласної державної 
адміністрації від 07.07.2020 №01.12/18-1508 щодо внесення змін до проекту 
рішення, комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до проєкту рішення "Про перейменування 
комунальних закладів", а саме: 

1.1. виключити з нього пункт 1.2. 
1.2. пункт 1.3. вважати пунктом 1.2. 
2. Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проєкт рішення "Про перейменування комунальних закладів" 
зі змінами та доповненнями для розгляду на сесії обласної ради. 
 
 

Голова постійної комісії                                                         Любов ГОДНЮК 



Витяг 
з протоколу засідання постійної комісії обласної ради з питань 

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

 
24 липня 2020 року                                                    м. Чернівці 

 
Загальний склад постійної комісії – 12 депутатів. 
 

Присутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Гергелюк О.В Гайничеру 
М.І., Палій В.М., Семенюк І.В., Ткачук В.В., Фрей П.П. 
 

Відсутні депутати обласної ради: Волошенюк М.В., Гливко А.Г., Грижук В.І., 
Левко В.В., Мотуляк В.Д. 
 

Запрошені: 
Чернушка С.І. – начальник управління з питань забезпечення повноважень 
щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної 
ради; 
Бардюк І.В. – заступник начальника управління-начальник відділу орендних 
відносин та організації розрахунків управління з питань забезпечення 
повноважень щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого 
апарату обласної ради; 
Луканюк О.В. – начальник відділу обліку, використання та приватизації майна 
управління з питань забезпечення повноважень щодо управління об’єктами 
спільної власності виконавчого апарату обласної ради; 
Харатін М.І. – директор Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної  
Фищук О.Г. – депутат Чернівецької обласної ради VII  скликання; 
Болтунов О.В. – депутат Чернівецької обласної ради VII  скликання; 
 

XVIIІ. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проєкту рішення "Про реорганізацію комунального обласного позашкільного 
оздоровчого закладу "Буковинка" шляхом приєднання до комунального закладу 
"Чернівецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа". 
Виступили: Харатін Микола Іванович. 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкт рішення "Про реорганізацію КОПОЗ "Буковинка" 
шляхом приєднання до комунального закладу "Чернівецька обласна дитячо-
юнацька спортивна школа" для розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: 4 – "за", 2 – "утримались", 1 – "не голосував". 
Рішення не прийнято. 

 
Голова постійної комісії                                                            Любов ГОДНЮК 
 
Секретар постійної комісії                                                             Василь ПАЛІЙ 



 

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 
 
24 липня 2020 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення НАПН України 
від 15.06.2020 №2-06/193 щодо надання 
згоди на безоплатну передачу 
друкованої продукції з державної 
власності у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької області 
 

 
Розглянувши та обговоривши звернення НАПН України від 15.06.2020 

№2-06/193 щодо надання згоди на безоплатну передачу друкованої продукції 
з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 
міст Чернівецької області, комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити надання згоди на безоплатне прийняття з державної 
власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької області друкованої продукції НАПН України. 

2. Внести відповідний проект рішення (що додається) 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 
 
24 липня 2020 р. м. Чернівці 

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

 

 

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

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкт рішення "Про внесення змін до Регіональної програми 
розвитку комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна 
спільної власності територіальних громад" на 2019-2021 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 
 
24 липня 2020 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією 
проєкту рішення "Про реорганізацію 
обласного комунального підприємства 
"Консультативно-інформаційний центр" 

 

 
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 

державною адміністрацією проєкт рішення "Про реорганізацію обласного 
комунального підприємства "Консультативно-інформаційний центр", комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Рекомендувати сесії обласної ради виключити даний проєкт 
рішення з порядку денного засідання сесії обласної ради. 

2. Рекомендувати голові постійної комісії обласної ради з питань 
приватизації та управління об’єктами спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області Любов ГОДНЮК озвучити даний висновок 
на сесії обласної ради.  
 
 
Голова постійної комісії                                                     Любов ГОДНЮК 



Витяг 
з протоколу засідання постійної комісії обласної ради з питань 

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

 
24 липня 2020 року                                                    м. Чернівці 

 
Загальний склад постійної комісії – 12 депутатів. 
 
Присутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Гергелюк О.В Гайничеру 
М.І., Палій В.М., Семенюк І.В., Ткачук В.В., Фрей П.П. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Волошенюк М.В., Гливко А.Г., Грижук В.І., 
Левко В.В., Мотуляк В.Д. 
 
Запрошені: 
Мельничук В.К. – заступник голови Чернівецької обласної ради. 
Чернушка С.І. – начальник управління з питань забезпечення повноважень 
щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної 
ради; 
Бардюк І.В. – заступник начальника управління-начальник відділу орендних 
відносин та організації розрахунків управління з питань забезпечення 
повноважень щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого 
апарату обласної ради; 
Луканюк О.В. – начальник відділу обліку, використання та приватизації майна 
управління з питань забезпечення повноважень щодо управління об’єктами 
спільної власності виконавчого апарату обласної ради; 
Фищук О.Г. – депутат Чернівецької обласної ради VII  скликання; 
Болтунов О.В. – депутат Чернівецької обласної ради VII  скликання; 
 

XXIІ. Слухали: 
Про розгляд розпорядження голови Чернівецької обласної державної 

адміністрації від 26.05.2020 №476-р та звернення Департаменту капітального 
будівництва та дорожнього господарства від 29.05.2020 №04-25/1143. 
Виступили: Чернушка Степан Іванович. 

Вирішили:  

Надати дозвіл Департаменту капітального будівництва та дорожнього 
господарства Чернівецької обласної державної адміністрації на будівництво 
буковинського центру відновного лікування та комплексної реабілітації 
"Школа життя" та заключити договір суперфіцію на земельну ділянку за 
адресою: вул. Підкови Івана, 11 в м. Чернівцях. 

Результат голосування: 6 – "за", 1 – "утримались". 
Рішення не прийнято. 

 

Голова постійної комісії                                                            Любов ГОДНЮК 
 
Секретар постійної комісії                                                             Василь ПАЛІЙ 



 

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 
 
24 липня 2020 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення Хотинської 
районної ради від 26.02.2020 №4-55-01-03 
щодо передачі структурного підрозділу 
ОКНП "Чернівецька обласна клінічна 
лікарня" до структури КНП "Хотинська 
районна лікарня" 

 

 
Розглянувши та обговоривши звернення Хотинської районної ради від 

26.02.2020 №4-55-01-03 щодо передачі структурного підрозділу ОКНП 
"Чернівецька обласна клінічна лікарня" до структури КНП "Хотинська 
районна лікарня", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Звернення Хотинської районної ради від 26.02.2020 №4-55-01-03 щодо 
передачі структурного підрозділу ОКНП "Чернівецька обласна клінічна 
лікарня" до структури КНП "Хотинська районна лікарня", взяти до відома. 
 
 
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 
 
24 липня 2020 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення депутатів 
Хотинської районної ради VII 
скликання від 12.03.2020 №537/42/20 
щодо скасування рішень про 
ліквідацію протитуберкульозних 
санаторіїв 

 

 
Розглянувши та обговоривши звернення депутатів Хотинської районної 

ради VII скликання від 12.03.2020 №537/42/20 щодо скасування рішень про 
ліквідацію протитуберкульозних санаторіїв, комісія  

ВИРІШИЛА: 

Звернення депутатів Хотинської районної ради VII скликання від 
12.03.2020 №537/42/20 щодо скасування рішень про ліквідацію 
протитуберкульозних санаторіїв, взяти до відома. 
 
 
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 
 
24 липня 2020 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 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. Магальського дитячого будинку-інтернату: 
1.1.1. Устаткування для фільтрації води, інвентарний номер 10490298, 

балансовою вартістю 30000,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
1.1.2. Центрифуга ЦПО, інвентарний номер 10490311, балансовою 

вартістю 22375,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
1.1.3. Пральна машина на 9 кг, інвентарний номер 10490310, балансовою 

вартістю 12375,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
1.1.4. Система багатофункціональна (пилосос Хюль), інвентарний номер 

10490267, балансовою вартістю 17300,00 грн., із нарахованим повним 
зносом. 

1.2. Обласної комунальної установи "Дитячий санаторій "Щербинці": 



1.2.1. Інгалятор аерозольний, 1992 року випуску, інвентарний номер 
01370028, балансовою вартістю 57450.00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.2.2. Ванна бальнеологічна, 1991 року випуску, інвентарний номер 
01370140, балансовою вартістю 3209,00 грн.. із нарахованим повним зносом; 

1.2.3. Електрокотел НДС,1993 року випуску, інвентарний номер 
01380135, балансовою вартістю 7073,40 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.2.4. Електрокотел НДС,1993 року випуску, інвентарний номер 
01380136, балансовою вартістю 7073,40 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.2.5. Електрокотел НДС,1993 року випуску, інвентарний номер 
01380137, балансовою вартістю 7073,40 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.2.6. Електрокотел НДС,1993 року випуску, інвентарний номер 
01380138, балансовою вартістю 7073,40 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.2.7. Електрокотел НДС,1993 року випуску, інвентарний номер 
01380139, балансовою вартістю 7073,40 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.2.8. Котел Ністу-5, 1974 року випуску, інвентарний номер 01380131, 
балансовою вартістю 5479,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.2.9. Комп'ютер, 2000 року випуску, інвентарний номер 01388300, 
балансовою вартістю 3605,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.2.10. Ноутбук Asus, 2010 року випуску, інвентарний номер 01388301, 
балансовою вартістю 8332,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.2.11. Підстанція КТП, 1970 року випуску, інвентарний номер 01310098, 
балансовою вартістю 3734,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.2.12. Сірководна траса холодної води, 1988 року випуску, б/н, 
балансовою вартістю 5313,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.2.13. Траса прісного водопостачання холодна, 1988 року випуску, б/н, 
балансовою вартістю 2955,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.2.14. Траса прісного водопостачання гаряча, 1988 року випуску, б/н, 
балансовою вартістю 2955,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.2.15. Електропровідна воздушка, 1960 року випуску, б/н, балансовою 
вартістю 5050,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.2.16. Сіркопровідна траса гаряча, 1988 року випуску, б/н, балансовою 
вартістю 5313,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

1.3. Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи, 
незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції) тренажерного 
залу, в недобудованому стані з 1998 року, балансовою вартістю 10000,00 
грн., за адресою: вул. Небесної Сотні, 6 в м. Чернівцях. 

1.4. Обласного комунального некомерційного підприємства 
"Буковинський клінічний онкологічний центр": 

1.4.1. Автомобіль УАЗ 3962, 2001 року випуску, реєстраційний номер 
05942 МС, номер шасі 10003922, номер кузова 10006115, інвентарний номер 



10511001, балансовою вартістю 23140,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.4.2. Гараж металевий, 1986 року побудови, інвентарний номер 
10310010, балансовою вартістю 34636,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.4.3. Гастроскоп FC-29 з освітлювачем, 01.01.1997 року введений в 
експлуатацію, інвентарний номер 10470369, балансовою вартістю 38024,00 
грн., із нарахованим повним зносом; 

1.4.4. Гастрофіброскоп, 01.11.2001 року введений в експлуатацію, 
інвентарний номер 10470466, балансовою вартістю 92478,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.4.5. Лапароскоп пер.ос., 01.01.1996 року введений в експлуатацію, 
інвентарний номер 10470099, балансовою вартістю 16279,00 грн,, із 
нарахованим повним зносом; 

1.4.6. Велоргометричний компл. MAC1200-ST, 01.11.2001 року введений 
в експлуатацію, інвентарний номер 10470492, балансовою вартістю 56014,00 
грн., із нарахованим повним зносом; 

1.4.7. Діагностичні автомати кардіо+, 23.03.2004 року введений в 
експлуатацію, інвентарний номер 10470500, балансовою вартістю 13691,00 
грн., із нарахованим повним зносом; 

1.4.8. Апарат ШВЛ Фаза-5 ПН, 01.10.2001 року введений в 
експлуатацію, інвентарний номер 10470430, балансовою вартістю 32859,00 
грн., із нарахованим повним зносом; 

1.4.9. Апарат ШВЛ Фаза-5ННН, 01.10.2001 року введений в 
експлуатацію, інвентарний номер 10470429, балансовою вартістю 32859,00 
грн., із нарахованим повним зносом; 

1.4.10. Рентген-діагностичний стаціонарний ап.-т РУМ-20, 01.01.1988 
року введений в експлуатацію, інвентарний номер 10470182, балансовою 
вартістю 103002,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.4.11. Господарська будівля літ."К", площею 178,20 кв.м., 1968 року 
побудови, інвентарний номер 10310009, балансовою вартістю 294047,00 грн., 
із нарахованим повним зносом, за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв   
Майдану, 242. 

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

1.5.1. Автомобіль ГАЗ 5204, вантажний фургон-С, 1982 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ9217ВВ, інвентарний номер 101510021 балансовою 
вартістю 6224,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.5.2. Автомобіль ГАЗ 5204 (дезкамера), 1982 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ9213ВВ, інвентарний номер 101510071, балансовою 
вартістю 20167,00 грн., із нарахованим повним зносом; 



1.5.3. Автомобіль ІЖ 21251, легковий КОМБІ-В, 1992 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ9216ВС, інвентарний номер 101510018, балансовою 
вартістю 22162,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.5.4. Автомобіль ВАЗ, легковий універсал-В, 1985 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ6319ВВ, інвентарний номер 101510019, балансовою 
вартістю 3360,00 грн., із нарахованим повним зносом;. 

1.5.5. Автомобіль ГАЗ 5201, вантажний фургон-С, 1980 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ9219ВВ, інвентарний номер 101510020, балансовою 
вартістю 5609,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.5.6. Автомобіль спеціальний ГАЗ 5204, 1982 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ5168ВС, інвентарний номер 101510029, балансовою 
вартістю 23121,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.5.7. Автомобіль ГАЗ 5201, 1989 року випуску, реєстраційний номер 
СЕ2456ВС, інвентарний номер 101510053, балансовою вартістю 18846,00 
грн., із нарахованим повним зносом; 

1.5.8. Автомобіль ЗАЗ 1102, 1994 року випуску, реєстраційний номер 
СЕ2463ВС, інвентарний номер 101510054, балансовою вартістю 1046,00 грн., 
із нарахованим повним зносом; 

1.5.9. Автомобіль спеціальний (дезкамера) ГАЗ 5204, 1980 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ2835ВС, інвентарний номер 101510048, балансовою 
вартістю 5795,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.5.10. Автомобіль спеціальний (дезкамера) ГАЗ 5204, 1984 року 
випуску, реєстраційний номер СЕ2839ВС, інвентарний номер 101510049, 
балансовою вартістю 6055,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.5.11. Автомобіль РАФ 2203101, 1990 року випуску, реєстраційний 
номер СЕ2836ВС, інвентарний номер 101510049, балансовою вартістю 
5349,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.5.12. Автомобіль спеціальний (дезкамера) ГАЗ 5201, 1989 року 
випуску, реєстраційний номер СЕ9362ВВ, інвентарний номер 101510052, 
балансовою вартістю 24587,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.5.13. Автомобіль РАФ 220301, 1988 року випуску, реєстраційний 
номер СЕ9467ВВ, інвентарний номер 101510049, балансовою вартістю 
16721,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.5.14. Спеціальна дезінфекційна установка ДА-3 на шасі ГАЗ 52 (для 
дезінфекції речей), 1991 року випуску, реєстраційний номер СЕ9468ВВ, 
інвентарний номер 101510038, балансовою вартістю 27984,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.5.15. Автомобіль спеціалізований легковий меддопомога-В, РАФ 2915, 
1994 року випуску, реєстраційний номер СЕ8112АН, інвентарний номер 
101510046, балансовою вартістю 7750,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 



1.5.16. Автомобіль спеціалізований вантажний-С, ГАЗ 5314, 1990 року 
випуску, реєстраційний номер СЕ5186ВС, інвентарний номер 101510038, 
балансовою вартістю 15000,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

1.6. Обласної комунальної медичної установи "Обласний дитячий 
протитуберкульозний санаторій "Садгора" рухоме майно (основні засоби) 
згідно з переліком, що додається (Додаток 1). 

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

2.1. Обласного комунального некомерційного підприємства 
"Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер" на баланс 
обласного комунального некомерційного підприємства "Чернівецький 
обласний клінічний кардіологічний центр" автомобіль ВАЗ-21213, 2004 року 
випуску, реєстраційний номер СЕ3456АВ, номер шасі ХТА21213041763556, 
інвентарний номер 101500001, балансовою вартістю 88827,00 грн., із 
нарахованим зносом 32658,00 грн. 

2.2. Обласного комунального некомерційного підприємства 
"Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги" на баланс комунального 
некомерційного підприємства "Чернівецький обласний центр служби крові", 
крісло донорське, 2012 року випуску, інвентарний номер 101495731, 
балансовою вартістю 3150,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

2.3. Обласної комунальної медичної установи "Обласний дитячий 
протитуберкульозний санаторій "Садгора" на баланс обласного 
комунального некомерційного підприємства "Чернівецька обласна 
психіатрична лікарня" рухоме майно: основні засоби згідно з переліком, що 
додається (Додаток 2), інші необоротні матеріальні активи, малоцінні та 
швидкозношувані предмети та матеріали згідно з переліком, що додається 
(Додаток 3). 

2.4. Комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна 
спільної власності територіальних громад" на баланс обласного 
комунального підприємства "Консультативно-інформаційний центр": 

2.4.1. Легковий джип Фольксваген туарег, 2004 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ0001АА, первісною вартістю 273347,00 грн.; 

2.4.2. Легковий автомобіль Фольксваген пасат, 2004 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ0003АА, первісною вартістю 128207,00 грн.; 

2.4.3. Легковий автомобіль Мерседес Бенц Е-320, 1998 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ 0002 АА, первісною балансовою вартістю 182520,00 
грн.; 

2.4.4. Легковий автомобіль Мерседес Бенц S-420, 1994 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ 0005 АА, первісною вартістю 85448,00 грн.; 

2.4.5. Легковий автомобіль Крайслер – Неон, 1996 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ0037АА, первісною вартістю 101489,00 грн.; 

2.4.6. Легковий автомобіль Шкода Октавія, 2003 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ0002АА, первісною вартістю 192851,00 грн.; 



2.4.7. Легковий автомобіль Шкода Октавія, 2003 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ0006АА, первісною вартістю 184537,00 грн.; 

2.4.8. Легковий автомобіль Шкода Октавія, 2003 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ0010АА, первісною вартістю 219831,00 грн.; 

2.4.9. Легковий автомобіль Шкода Октавія 2003 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ0008АА, первісною вартістю 197727,00 грн.; 

2.4.10. Легковий автомобіль Шкода Октавія, 2003 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ0009АА, первісною вартістю 206641,00 грн.; 

2.4.11. Легковий автомобіль Шкода Октавія, 2003 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ0034АА, первісною вартістю 206041,00 грн.; 

2.4.12. Легковий автомобіль Шкода Октавія, 2003 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ0041АА, первісною вартістю 184537,00 грн.; 

2.4.13. Легковий автомобіль Волга ГАЗ-3102, 1986 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ0021АА, первісною вартістю 4744,00 грн.; 

2.4.14. Легковий автомобіль Волга ГАЗ-3110, 2001 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ0014АА, первісною вартістю 37280,00 грн.; 

2.4.15. Легковий автомобіль Волга ГАЗ-2410, 1988 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ0031АА, первісною вартістю 10012,00 грн.; 

2.4.16. Легковий автомобіль ВАЗ-2109, 1992 року випуску, 
реєстраційний номер, СЕ0017АА, первісною вартістю 59458,00 грн.; 

2.4.17. Легковий автомобіль ВАЗ-21043, 1992 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ0030АА, первісною вартістю 12359,00 грн.; 

2.4.18. Легковий автомобіль УАЗ-315146, 1995 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ0029АА, первісною вартістю 24416,00 грн.; 

2.4.19. Мікроавтобус Мерседес-Бенц, Спринтер 516, 2010 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ9692ВК, первісною вартістю 948500,00 грн.; 

2.4.20. Мікроавтобус Пежо Боксер, 1995 року випуску, реєстраційний 
номер СЕ0025АА, первісною вартістю 61476,00 грн.; 

2.4.21. Мікроавтобус Пежо Карсан, 1995 року випуску, реєстраційний 
номер СЕ0026АА, первісною вартістю 41756,00 грн.; 

2.4.22. Мікроавтобус РАФ-22038, 1995 року випуску, реєстраційний 
номер СЕ0039АА, первісною вартістю 19500,00 грн.; 

2.4.23. Грузовий автомобіль RENAULT, MAXITY, 2012 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ5814СА, первісною вартістю 1237500,00 грн., 

2.4.24. Грузовий автомобіль ЗИЛ –ММЗ 4505, 1990 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ0035АА, первісною вартістю 20653,00 грн.; 

2.4.25. Грузовий автомобіль ГАЗ – 3307, 1992 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ0046АА, первісною вартістю 27121,00 грн.; 

2.4.26. Грузовий автомобіль УАЗ – 452 Д бортовий, 1984 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ0027АА, первісною вартістю 4701,00 грн.; 



2.4.27. Адміністративну будівлю Літ "А", площею 10518,6 кв.м. за 
адресою: м. Чернівці, вул. Грушевського, 1; 

2.4.28. Нежитлові будівлі: гараж з прибудовою літ. "А", загальною 
площею 3203,60 кв.м., трансформаторна літ. "Б", диспетчерська літ. "В", 
загальною площею 38,60 кв.м., побутова будівля літ. "Г", загальною площею 
33,10 кв.м., заправочна літ. "Д", загальною площею 10,00 кв.м., компресорна 
літ. "Е", загальною площею 9,30 кв.м., навіс літ. "Ж", замощення – І, 
бензоколонки – ІІ, очисні споруди – ІІІ, огорожа №1, естакада №2, підпірна 
стінка №3,4 за адресою: м. Чернівці, вул. Луцька, 6. 

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

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

3.1.1. Автомобіль ГАЗ 2410, 1990 року випуску, реєстраційний номер 
СЕ6781ВВ, інвентарний номер 101510045, балансовою вартістю 32899,00 
грн., із нарахованим повним зносом; 

3.1.2. Автомобіль УАЗ 469, універсал-В, 1984 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ8364ВВ, інвентарний номер 10151009, балансовою 
вартістю 9239,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

3.2. Чернівецького обласного комунального підприємства 
"Бальнеологічний санаторій "Брусниця": 

3.2.1. Автомобіль УАЗ-3909, 2000 року випуску, реєстраційний номер 
01068 МР, інвентарний номер 10510060, балансовою вартістю 21250,00 грн., 
із нарахованим повним зносом; 

3.2.2. Автомобіль ВАЗ-210990, 2006 року випуску, реєстраційний номер 
СЕ9132АС, інвентарний номер 10511208, балансовою вартістю 31000,00 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 
 
24 липня 2020 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення Сторожинецької 
міської ради від 10.03.2020 №589 щодо 
вирішення питання про надання житла для 
тимчасово проживання для внутрішньо 
переміщених осіб, які проживають на 
території Сторожинецької громади 

 

 
Розглянувши та обговоривши звернення Сторожинецької міської ради 

від 10.03.2020 №589 щодо вирішення питання про надання житла для 
тимчасово проживання для внутрішньо переміщених осіб, які проживають на 
території Сторожинецької громади, комісія  

ВИРІШИЛА: 

Звернення Сторожинецької міської ради від 10.03.2020 №589 щодо 
вирішення питання про надання житла для тимчасово проживання для 
внутрішньо переміщених осіб, взяти до відома. 
 
 
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 
 
24 липня 2020 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд депутатського звернення 
депутата Чернівецької обласної ради VII 
скликання Мельничука В.К. від 21.05.2020 
№522/05/2020 щодо припинення процесу 
масового скорочення працівників КЗ 
"Інститут післядипломної педагогічної 
освіти Чернівецької області" 

 

 
Розглянувши та обговоривши звернення депутата Чернівецької обласної 

ради VII скликання Мельничука В.К. від 21.05.2020 №522/05/2020 щодо 
припинення процесу масового скорочення працівників КЗ "Інститут 
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Звернення депутата Чернівецької обласної ради VII скликання 
Мельничука В.К. від 21.05.2020 №522/05/2020 щодо припинення процесу 
масового скорочення працівників КЗ "Інститут післядипломної педагогічної 
освіти Чернівецької області" взяти до відома. 
 
 
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 
 
24 липня 2020 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення парафії 
найсвятішого серця Ісуса м. Чернівці РКЦ 
від 30.06.2020 №4/2020 щодо повернення 
парафії будівлі за адресою: вул. Д.Загули, 1 
в м. Чернівцях 

 

 
Розглянувши та обговоривши звернення парафії найсвятішого серця 

Ісуса м. Чернівці РКЦ від 30.06.2020 №4/2020 щодо повернення парафії 
будівлі за адресою: вул. Д.Загули, 1 в м. Чернівцях, комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Повернути релігійній громаді римсько-католицької церкви 
парафії найсвятішого серця Ісуса у місті Чернівці (ЄДРПОУ 26398388) 
парафіяльний будинок площею 902,30 кв.м. за адресою: вул. Загула Дмитра, 
будинок 1 в м. Чернівцях. 

2. Внести відповідний проєкт рішення 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 
24 липня 2020 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення орендаря 
приватного підприємства ʺВертекс 
Плюс" щодо погодження проектно-
кошторисної документації на прове-
дення невід’ємних поліпшень та 
реконструкції  орендованого майна за 
адресою: вул. Головна, 29 в м. 
Чернівцях 

 
Розглянувши звернення орендаря приватного підприємства ʺВертекс 

Плюсʺ та проектно-кошторисну документацію на проведення невід’ємних 
поліпшень та реконструкції орендованого майна згідно договору оренди в 
редакції додаткової угоди від 16.09.2008 №84-Д за адресою: вул. Головна, 29 в 
м. Чернівцях, гарантійний лист орендаря від 01.06.2020, 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 та реконструкції орендованого майна згідно договору 
оренди в редакції додаткової угоди від 16.09.2008 №84-Д за адресою: вул. 
Головна, 29 в м. Чернівцях та обсяг граничного рівня витрат у сумі 1200 тис.грн. 

2. Взяти до відома, що орендар, при проведенні зазначених робіт, 
гарантує монтаж системи опалення для користувачів приміщень другого 
поверху будівлі за адресою: вул. Головна, 29 в м. Чернівцях. 

3. Внести проект рішення із зазначеного питання на розгляд 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 
24 липня 2020 р.               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про затвердження переліку нерухомого 
майна спільної власності терито-
ріальних громад сіл, селищ, міст області, 
що може бути передане в оренду на 
аукціоні 

 
Розглянувши звернення балансоутримувачів нерухомого майна (обласного 

комунального некомерційного підприємства ʺЧернівецький обласний госпіталь 
ветеранів війниʺ, Чернівецького обласного коледжу мистецтв ім. С.Воробкевича, 
Буковинського клінічного онкологічного центру, ОКНП ʺЧернівецька обласна 
клінічна лікарняʺ щодо передачі його в оренду, комісія 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити перелік нерухомого майна спільної власності терито-
ріальних громад сіл, селищ, міст області, що може бути передане в оренду на 
аукціоні згідно з додатком. 

2. Встановити що: 
2.1. Передача в оренду майна проводиться у відповідності до Порядку 

передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою 
КМУ від 03.06.2020 №483. 

2.2. За пропозиціями балансоутримувачів та орендодавця зазначений перелік 
майна може бути доповненим. 
 
 
 
Голова постійної комісії              Любов ГОДНЮК
    
 
 
 
 
 



Додаток до висновку постійної комісії 
ʺПро затвердження переліку нерухомого 
майна спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області, що може 

бути передане в оренду на аукціоніʺ  
від  24.07.2020 р. 

 
Перелік нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст області, що може бути передане в оренду на аукціоні 
 

 Назва об’єкта та 
площа 

Балансоутри-
мувач 

Адреса Цільове 
призначення 

Термін 
оренди 

1.  
Частина приміщення 

першого поверху будівлі 
літ А площею 16,9 кв.м. ОКНП 

ʺЧернівецький 
обласний 
госпіталь 
ветеранів 

війниʺ 

м. Чернівці, 
вул. 

Фастівська, 
20 

стоматологічний 
кабінет 

5 років, 
якщо 

орендар не 
пропонує 
менший 
термін 

2.  
Частина приміщення 

першого поверху будівлі 
літ Б площею 21,09 кв.м. 

зубопротезний 
кабінет 

3.  
Частина приміщення 

першого поверху будівлі 
літ Б площею 43,3 кв.м. 

зубопротезна 
лабораторія 

4.  

Частина підвальних 
приміщень 

поліклінічного 
відділення літ П 

площею 89,9 кв.м. та 
69,2 кв.м. 

ОКНП 
ʺБуковинський 

клінічний 
онкологічний 

центрʺ 

м. Чернівці 
вул. Героїв 
Майдану, 

242 

Пропозиція 
орендаря 

5.  
Частину приміщення 

харчоблоку літ Р 
площею 33,2 кв.м. 

Аптечний пункт 

6.  
Частину приміщення 
лікувального корпусу 

літ А площею 25,96 кв.м 

Фізіотерапев-
тичний кабінет 

7.  
Частина  підвальних 

приміщень будівлі літ А 
площею 149,5 кв.м. 

Чернівецький 
обласний 
коледж 

мистецтв ім. С. 
Воробкевича 

м. Чернівці, 
вул. 

Гакмана, 7 

Пропозиція 
орендаря 

8.  
Частина приміщення 

першого поверху будівлі 
літ А площею 25,5 кв.м. 

ОКНП 
ʺЧернівецька 

обласна 
клінічна 
лікарняʺ 

м. Чернівці, 
вул. 

Буковинська
1-а 

Кабінет 
функціональної 
діагностики – 

консультативний 
кабінет 

 
 
 
 

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 
24 липня 2020 р.   м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення орендаря ТОВ 
ВКП  ʺОптіма ЛТДʺ щодо внесення змін 
до договору оренди нерухомого майна від 
15.07.2009 №21/09 в частині зміни мети 
оренди  

 
Розглянувши звернення орендаря товариства з обмеженою 

відповідальністю виробничо-комерційного підприємства ʺОптіма ЛТДʺ щодо 
внесення змін до договору оренди нерухомого майна від 15.07.2009 №21/09 в 
частині зміни мети оренди, враховуючи погодження балансоутримувача ОКП 
ʺЦентр комунального майнаʺ, комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Погодити внесення змін до Договору оренди нерухомого майна від 

15.07.2009 №21/09 між Чернівецькою обласною радою та ТОВ ВКП  ʺОптіма 
ЛТДʺ за адресою: вул. Кафедральна, 2 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            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 
24 липня 2020 р.   м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про окремі питання оренди нерухомого 
майна спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області  

 
Враховуючи прийняття Кабінетом Міністрів України постанови від 

03.06.2020 №483 ʺПро деякі питання оренди державного та комунального майнаʺ, 
необхідність продовження дії діючих договорів оренди нерухомого майна до 
початку роботи електронної торгової системи (ЕТС) у повному обсязі, комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Внести проєкт рішення із зазначеного питання на розгляд 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 
24 липня 2020 р.               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення орендаря 
громадської організації ʺАсоціація 
виробників Буковиниʺ щодо надання 
дозволу на передачу в суборенду 
частини орендованого майна за адресою: 
вул. Кобилянської, 28 в м. Чернівцях 

 
Розглянувши звернення орендаря громадської організації ʺАсоціація 

виробників Буковиниʺ щодо надання дозволу на передачу в суборенду частини 
орендованого майна згідно договору №57-Д від 01.08.2007 за адресою: вул. 
Кобилянської, 28 (вхід з вул. Гоголя, 12) в м. Чернівцях, враховуючи погодження 
балансоутримувача – Чернівецького обласного краєзнавчого музею, керуючись 
пунктом 10 Положення про порядок та умови оренди нерухомого майна спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати дозвіл орендарю громадській організації ʺАсоціація 

виробників Буковиниʺ на передачу в суборенду 27,8 кв.м. орендованого майна 
згідно договору №57-Д від 01.08.2007 за адресою: вул. Кобилянської, 28 (вхід з 
вул. Гоголя, 12) в м. Чернівцях. 

2. Внести зміни в зазначений договір оренди в частині перерахунку 
орендної плати.  
 
 
 
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 
 
24 липня 2020 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд результатів конкурсного 
добору на посади генеральних 
директорів обласних комунальних 
некомерційних підприємств охорони 
здоров'я  

 

 
Розглянувши та обговоривши протоколи засідань конкурсних комісій з 

проведення конкурсів на заміщення посади керівників (генеральних 
директорів) обласних комунальних некомерційних підприємств охорони 
здоров'я, комісія 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Рекомендувати розглянути на черговій сесії обласної ради 

результати по переможцях конкурсу на вакантні посади керівників  обласних 
комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я. 

2. Рекомендувати виконавчому апарату обласної ради підготувати 
відповідні документи згідно чинного законодавства. 
 
 
Голова постійної комісії                                                     Любов ГОДНЮК 
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