
ПРОТОКОЛ № 7 
засідання постійної комісії обласної ради з питань управління  

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

 
11 листопада 2021 року                                           м. Чернівці 
14:00 (301каб.) 
 
Загальний склад постійної комісії – 17 депутатів. 
 
Присутні депутати обласної ради: Болтунов О.В., Гайничеру М.І., Годнюк 
Л.О., Добржанський С.О., Жаровський В.Я., Лесюк Ю.М., Малишевський І.О., 
Мунтян І.М., Пантелеймонова О.М., Постевка С.М., Руссу В.В., Скорейко П.М., 
Ткачук В.В., Тимінська М.С., Чорний О.В. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Грижук В.І., Семенюк І.В. 
 
Запрошені: 
 
Бартош Я. М. – начальник відділу з питань комунальної власності виконавчого 
апарату обласної ради; 
Бардюк І.В. – заступник начальника відділу з питань комунальної власності 
виконавчого апарату обласної ради; 
Луканюк О.В. – заступник начальника відділу з питань комунальної власності 
виконавчого апарату обласної ради; 
Базюк Ю.Р. – начальник відділу юридичної та кадрової роботи виконавчого 
апарату обласної ради; 
Смаглій В.Я. – директор комунального закладу "Комплексна дитячо-юнацька 
спортивна школа м. Чернівці"; 
Звягинцев Г.Г. – директор комунального обласного позашкільного навчального 
закладу "Буковинський центр мистецтв"; 
Федорук А.І. – директор КП "Дирекція з обслуговування майна спільної 
власності територіальних громад"; 
Шемчук В.М. – Брусницький сільський голова; 
Біволаріу В.М. – головний лікар ОКМУ "Центр медико-соціальної експертизи"; 
Гавриш І.І. – генеральний директор ОКНП "Чернівецький обласний клінічний 
протитуберкульозний диспансер"; 
Андрієць О.А. – в.о. ректора Буковинського державного медичного 
університету; 
Мінтянський І.С. – керівник головного управління національної сервісної 
служби у Чернівецькій області; 
Кузик Ф.В. – директор Чернівецького медичного фахового коледжу. 
 
 
 
 
 
 



ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 
 

1. Про розгляд заяви директора комунального закладу "Комплексна 
дитячо-юнацька спортивна школа м. Чернівці" Василя СМАГЛІЯ від 03.08.2021 
щодо продовження трудових відносин. 

Інформує: Бартош Ярослав Михайлович – начальник відділу з питань комунальної 
власності виконавчого апарату обласної ради; 
Смаглій Василь Ярославович – директор комунального закладу "Комплексна дитячо-
юнацька спортивна школа м. Чернівці". 
 
2. Про розгляд звернення комунального обласного позашкільного 

навчального закладу "Буковинський центр мистецтв" щодо передачі в 
оперативне управління (баланс) центру частини нерухомого майна, а саме: 
учбовий корпус літ. А-1, площею 873,0 кв.м., за адресою: вул. Романа 
Шухевича, 6 в м. Вижниця.  

Інформує: Бартош Ярослав Михайлович – начальник відділу з питань комунальної 
власності виконавчого апарату обласної ради; 
Звягинцев Геннадій Геннадійович – директор комунального обласного позашкільного 
навчального закладу "Буковинський центр мистецтв". 
 
3. Про розгляд проєкту рішення "Про внесення змін до Регіональної 

програми із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2021-2023 роки". 

Інформує: Бартош Ярослав Михайлович – начальник відділу з питань комунальної 
власності виконавчого апарату обласної ради. 
 
4. Про розгляд проєкту рішення "Про затвердження Порядку передачі 

об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької області та Порядку списання майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області". 

Інформує: Бартош Ярослав Михайлович – начальник відділу з питань комунальної 
власності виконавчого апарату обласної ради. 

 
5. Про розгляд проєкту рішення "Про затвердження Регіональної 

програми розвитку комунального підприємства "Дирекція з обслуговування 
майна спільної власності територіальних громад" на 2022-2024 роки". 

Інформує: Федорук Анатолій Іванович – директор КП "Дирекція з обслуговування 
майна спільної власності територіальних громад". 

 
6. Про розгляд звернення КНП "Міська поліклініка №1" від 27.08.2021 

№805 щодо передачі на баланс поліклініки приміщення за адресою: м. Чернівці, 
вул. Текстильників, 11. 

Інформує: Бартош Ярослав Михайлович – начальник відділу з питань комунальної 
власності виконавчого апарату обласної ради. 

 

7. Про розгляд звернення ТОВ "Буковинський оздоровчий комплекс 
"Брусниця" щодо припинення правовідносин з питань оренди цілісного 
майнового комплексу Чернівецького обласного комунального підприємства 
"Бальнеологічний санаторій "Брусниця". 

Інформує: Бартош Ярослав Михайлович – начальник відділу з питань комунальної 
власності виконавчого апарату обласної ради. 



 
8. Про розгляд звернення Брусницької сільської ради від 09.07.2021 

№460 щодо безоплатної передачі ЧОКП "Бальнеологічний санаторій 
"Брусниця" із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області 
у комунальну власність Брусницької територіальної громади та звернення 
трудового колективу ЧОКП "Бальнеологічний санаторій "Брусниця" від 
20.05.2021 Кол-70 щодо вирішення питання подальшого функціонування 
підприємства. 

Інформує: Шемчук Василь Миколайович – Брусницький сільський голова; 
 
9. Про розгляд звернення ОКМУ "Центр медико-соціальної 

експертизи" від 28.09.2021 №272 щодо забезпечення нормальних умов роботи 
комісії по обслуговуванню осіб з інвалідністю в приміщеннях ОКНП 
"Чернівецький обласний клінічний протитуберкульозний диспансер". 

Інформує: Біволаріу Вікторія Миколаївна – головний лікар ОКМУ "Центр медико-
соціальної експертизи"; 
Гавриш Іван Іванович – генеральний директор ОКНП "Чернівецький обласний 
клінічний протитуберкульозний диспансер". 
 
10. Про розгляд звернення Державного архіву Чернівецької області та 

Господарського суду Чернівецької області щодо передачі в оренду нерухомого 
майна спільної власності територіальних громад області. 

Інформує: Бартош Ярослав Михайлович – начальник відділу з питань комунальної 
власності виконавчого апарату обласної ради. 
 
11. Про розміщення кафедр БДМУ в окремих закладах охорони 

здоров’я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.  
Інформує: Бартош Ярослав Михайлович – начальник відділу з питань комунальної 
власності виконавчого апарату обласної ради; 
Андрієць Оксана Анатоліївна – в.о. ректора Буковинського державного медичного 
університету. 
 
12. Про розгляд звернення ПрАТ "ВФ Україна" щодо передачі в оренду 

нерухомого майна за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях.  
Інформує: Бартош Ярослав Михайлович – начальник відділу з питань комунальної 
власності виконавчого апарату обласної ради; 
 
13. Про розгляд звернення ОКНП "Буковинський клінічний 

онкологічний центр" щодо передачі в оренду окремого нерухомого майна за 
адресою: вул. Героїв Майдану, 242 в м. Чернівцях. 

Інформує: Бартош Ярослав Михайлович – начальник відділу з питань комунальної 
власності виконавчого апарату обласної ради. 
 
14. Про розгляд звернення ОКНП "Чернівецька обласна клінічна 

лікарня" щодо визначення додаткових умов оренди при продовженні договору 
оренди від 15.05.2007 №13-Д за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях. 

Інформує: Бартош Ярослав Михайлович – начальник відділу з питань комунальної 
власності виконавчого апарату обласної ради; 
Представник ОКНП "Чернівецька обласна клінічна лікарня". 
 



15. Про розгляд звернення Фонду державного майна України щодо 
передачі у державну власність орендованого майна за адресою: вул. Л.Кобилиці, 
21-а у м. Чернівцях. 

Інформує: Бартош Ярослав Михайлович – начальник відділу з питань комунальної 
власності виконавчого апарату обласної ради. 
 
16. Про розгляд звернення ОКНП "Чернівецька обласна дитяча клінічна 

лікарня" щодо передачі в оренду окремого нерухомого майна за адресою: вул. 
Руська, 207-а у м. Чернівцях. 

Інформує: Бартош Ярослав Михайлович – начальник відділу з питань комунальної 
власності виконавчого апарату обласної ради. 
 
17. Про розгляд звернення ОКП "Центр комунального майна" щодо 

передачі в оренду окремого нерухомого майна. 
Інформує: Бартош Ярослав Михайлович – начальник відділу з питань комунальної 
власності виконавчого апарату обласної ради. 
 
18. Про деякі питання використання нерухомого майна в будівлі за 

адресою: вул. Головна, 245 в м. Чернівцях. 
Інформує: Бартош Ярослав Михайлович – начальник відділу з питань комунальної 
власності виконавчого апарату обласної ради; 
Мінтянський Іларій Степанович – керівник головного управління національної 
сервісної служби у Чернівецькій області. 
 
19. Про розгляд звернення Чернівецького медичного коледжу щодо 

застосування орендної ставки у розмірі 1 відсоток за оренду майна спільної 
власності територіальних громад області. 

Інформує: Бартош Ярослав Михайлович – начальник відділу з питань комунальної 
власності виконавчого апарату обласної ради; 
Кузик Фрозина Василівна – директор Чернівецького медичного фахового коледжу. 
 
20. Про списання, передачу та відчуження окремого майна спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. 
Інформує: Бартош Ярослав Михайлович – начальник відділу з питань комунальної 
власності виконавчого апарату обласної ради. 
 

Результат голосування: 15 – "за", 0 – "проти", 0 – "утримався". 

Рішення прийнято. 
 

 
І. Слухали: 

Про розгляд заяви директора комунального закладу "Комплексна дитячо-
юнацька спортивна школа м. Чернівці" Василя СМАГЛІЯ від 03.08.2021 щодо 
продовження трудових відносин. 

Виступили:  
Бартош Я.М. – начальник відділу з питань комунальної власності виконавчого апарату 

обласної ради; 
Смаглій В.Я. – директор комунального закладу "Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа м. Чернівці". 

 



Вирішили:  

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради продовжити трудові 
відносини з директором комунального закладу "Комплексна дитячо-юнацька 
спортивна школа м. Чернівці" Смаглієм Василем Ярославовичем шляхом 
укладання контракту строком на 5 років. 

Результат голосування: 15 – "за", 0 – "проти", 0 – "утримався". 
Рішення прийнято. 

 
ІI. Слухали: 

Про розгляд звернення комунального обласного позашкільного 
навчального закладу "Буковинський центр мистецтв" щодо передачі в 
оперативне управління (баланс) центру частини нерухомого майна, а саме: 
учбовий корпус літ. А-1, площею 873,0 кв.м., за адресою: вул. Романа 
Шухевича, 6 в м. Вижниця. 
Виступили:  

Бартош Я.М. – начальник відділу з питань комунальної власності виконавчого апарату 
обласної ради; 

Звягинцев Г.Г. – директор комунального обласного позашкільного навчального закладу 
"Буковинський центр мистецтв". 
 
Вирішили:  

1. Погодити передачу з оперативного управління (балансу) 
комунального закладу "Вижницька спеціалізована школа інтернат I-III ступенів з 
поглибленим вивченням окремих предметів та курсів художньо-естетичного циклу 
імені Назарія Яремчука" в оперативне управління (баланс) комунального 
обласного позашкільного навчального закладу "Буковинський центр мистецтв" 
частину нерухомого майна, а саме: учбовий корпус літ. А-1, 1946 року введений в 
експлуатацію, площа 873,00 кв.м., інвентарний номер 101310018, балансовою 
вартістю 131916,00 грн., який розташований за адресою: Чернівецька область, 
Вижницький район, місто Вижниця, вулиця Романа Шухевича (Миру), будинок 6. 

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

Результат голосування: 15 – "за", 0 – "проти", 0 – "утримався". 
Рішення прийнято. 

 

ІII. Слухали: 
Про розгляд проєкту рішення "Про внесення змін до Регіональної 

програми із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2021-2023 роки". 
Виступили:  



Бартош Я.М. – начальник відділу з питань комунальної власності виконавчого апарату 
обласної ради. 

Луканюк О.В. – заступник начальник відділу з питань комунальної власності 
виконавчого апарату обласної ради. 

Базюк Ю.Р. – начальник відділу юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату 
обласної ради; 

Вирішили:  

1. Погодити внесення зміни до Регіональної програми із забезпечення 
повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст області на 2021-2023 роки затвердженої рішенням ІІ сесії обласної 
ради VIII скликання від 30.03.2021 №13-2/21, а саме: 

1.1. В додатку 3 до Програми "Напрямки діяльності і заходи Регіональної 
програми" внести зміни: 

1.1.1. Пункт 4 "Зміст заходу" викласти в наступній редакції: "Видатки 
пов’язані із захистом інтересів обласної ради у судових органах, органах 
державної виконавчої служби та інші витрати"; 

1.1.2. Пункт 4 "Очікувані результати" викласти в наступній редакції: 
"Покращить стан розрахунків з орендної плати, забезпечить правове вирішення 
владних рішень з кадрових питань та питань управління об’єктами та суб’єктами 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області". 

2. Рекомендувати проєкт рішення "Про внесення змін до Регіональної 
програми із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2021-2023 роки" для 
розгляду на сесії обласної ради. 

 
Результат голосування: 15 – "за", 0 – "проти", 0 – "утримався". 
Рішення прийнято. 

 

ІV. Слухали: 
Про розгляд проєкту рішення "Про затвердження Порядку передачі 

об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької області та Порядку списання майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області". 
Виступили:  

Бартош Я.М. – начальник відділу з питань комунальної власності виконавчого апарату 
обласної ради. 

Вирішили:  

Рекомендувати проєкт рішення "Про затвердження Порядку передачі 
об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької області та Порядку списання майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області" для розгляду на 
сесію обласної ради. 

Результат голосування: 14 – "за", 0 – "проти", 1 – "утримався". 
Рішення прийнято. 



 

V. Слухали: 
Про розгляд проєкту рішення "Про затвердження Регіональної програми 

розвитку комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна 
спільної власності територіальних громад" на 2022-2024 роки". 
Виступили:  

Федорук А.І. – директор КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності 
територіальних громад". 

Вирішили:  

1. Внести зміни до додатку 3 Регіональної програми виклавши пункт 
3.4. та загальну вартість Регіональної програми в новій редакції: 

№
 

п/
п 

 
Завдання 

Регіонально
ї програми 

Перелік  
напрямків 

Регіональної  
програми Т

ер
м

ін
 

ви
ко

на
н

ня
 

 
 

Виконавці 

Джерела 
фінансування 

Орієнтовні  обсяги фінансування (тис. 
грн.) 

 
Очікуваний  
результат 

 
Всього 

2022 
 рік 

2023 
 рік 

2024 
 рік  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  3.4. Облаштування 

ліфта 
2022-2024 

 
Обласна рада, 

КП «Дирекція з 
обслуговування 
майна спільної 

власності 
територіальних 

громад» 

Обласний 
бюджет 
 
 
Госпрозрахунк
ова 
діяльність 

1500,0 
 
 
 
- 

1500,0 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

Забезпечення 
доступності 
мало- 
мобільних груп 
населення до 
адміністративн
ої будівлі 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Всього вартість 
заходів по 
Регіональній 
програмі 
на 2022 - 2024 рр. 

  
КП «Дирекція з 
обслуговування 
майна спільної 

власності 
територіальних 

громад» 

 
 
Всього  
 
 
Обласний 
бюджет 
 
 
Госпрозрахунк
ова діяльність 

 
 

41500,0 
 
 
 

29500,0 
 
 
 

12000,0 

 
 

14850,0 
 
 
 

10850,0 
 
 
 

4000,0 

 
 

13250,0 
 
 
 

9250,0 
 
 
 

4000,0 

 
 

13400,0 
 
 
 

9400,0 
 
 
 

4000,0 

 

 

2. Рекомендувати проєкт рішення "Про затвердження Регіональної 
програми розвитку комунального підприємства "Дирекція з обслуговування 
майна спільної власності територіальних громад" на 2022-2024 роки" зі змінами 
для розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: 15 – "за", 0 – "проти", 0 – "утримався". 
Рішення прийнято. 

 

VІ. Слухали: 
Про розгляд звернення КНП "Міська поліклініка №1" від 27.08.2021 №805 

щодо передачі на баланс поліклініки приміщення за адресою: м. Чернівці, вул. 
Текстильників, 11. 
Виступили:  

Бартош Я.М. – начальник відділу з питань комунальної власності виконавчого апарату 
обласної ради. 



Вирішили:  

Враховуючи, що приміщення за адресою: м. Чернівці, вул. Текстильників, 
11 не є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області, 
вважати недоцільним розгляд даного питання по суті. 

Результат голосування: 15 – "за", 0 – "проти", 0 – "утримався". 
Рішення прийнято. 

 

VIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення ТОВ "Буковинський оздоровчий комплекс 

"Брусниця" щодо припинення правовідносин з питань оренди цілісного 
майнового комплексу Чернівецького обласного комунального підприємства 
"Бальнеологічний санаторій "Брусниця". 
Виступили:  

Бартош Я.М. – начальник відділу з питань комунальної власності виконавчого апарату 
обласної ради.  

Вирішили:  

Звернення ТОВ "Буковинський оздоровчий комплекс "Брусниця" 
(ЄДРПОУ 43157298) щодо припинення правовідносин з питань оренди 
цілісного майнового комплексу Чернівецького обласного комунального 
підприємства "Бальнеологічний санаторій "Брусниця" взяти до відома. 

Результат голосування: 9 – "за", 0 – "проти", 2 – "утримався", 4 – "не 
голосував". 
Рішення прийнято. 

 

VIII. Слухали: 
Про розгляд звернення Брусницької сільської ради від 09.07.2021 №460 

щодо безоплатної передачі ЧОКП "Бальнеологічний санаторій "Брусниця" із 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у комунальну 
власність Брусницької територіальної громади та звернення трудового 
колективу ЧОКП "Бальнеологічний санаторій "Брусниця" від 20.05.2021 Кол-70 
щодо вирішення питання подальшого функціонування підприємства. 
Виступили:  

Шемчук Василь Миколайович – Брусницький сільський голова; 

Вирішили:  

1. Погодити безоплатну передачу єдиного майнового комплексу 
Чернівецького обласного комунального підприємства "Бальнеологічний 
санаторій "Брусниця" із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області у комунальну власність Брусницької територіальної громади із 
всіма борговими зобов’язаннями. 



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

Результат голосування: 6 – "за", 0 – "проти", 4 – "утримався", 5 – "не 
голосував". 
Рішення не прийнято. 

 

IX. Слухали: 
Про розгляд звернення ОКМУ "Центр медико-соціальної експертизи" від 

28.09.2021 №272 щодо забезпечення нормальних умов роботи комісії по 
обслуговуванню осіб з інвалідністю в приміщеннях ОКНП "Чернівецький 
обласний клінічний протитуберкульозний диспансер". 
Виступили:  

Біволаріу Вікторія Миколаївна – головний лікар ОКМУ "Центр медико-соціальної 
експертизи"; 
Гавриш Іван Іванович – генеральний директор ОКНП "Чернівецький обласний клінічний 
протитуберкульозний диспансер". 

Вирішили:  

Звернення ОКМУ "Центр медико-соціальної експертизи" від 28.09.2021 
№272 щодо забезпечення нормальних умов роботи комісії по обслуговуванню 
осіб з інвалідністю в приміщеннях ОКНП "Чернівецький обласний клінічний 
протитуберкульозний диспансер" направити Департаменту охорони здоров'я 
Чернівецької обласної державної адміністрації для розгляду та надання 
пропозицій. 

Результат голосування: 14 – "за", 0 – "проти", 1 – "утримався". 
Рішення прийнято. 

 

X. Слухали: 
Про розгляд звернення Державного архіву Чернівецької області та 

Господарського суду Чернівецької області щодо передачі в оренду нерухомого 
майна спільної власності територіальних громад області. 
Виступили:  

Бартош Я.М. – начальник відділу з питань комунальної власності виконавчого апарату 
обласної ради. 

Вирішили:  

1. Включити до Переліку другого типу об’єкт оренди: приміщення 
третього поверху (площею 1752,5 кв.м.), четвертого поверху (площею 1741,3 
кв.м.) загальною площею  3493,8 кв.м. в будівлі літ А за адресою: провул. 
Текстильників, 1 у м. Чернівцях та передати в оренду Державному архіву 
Чернівецької області на строк п'ять років. 



2. Включити до Переліку другого типу об’єкт оренди: частину 
приміщення підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 720,3 
кв.м. в будівлі літ А за адресою: вул. О.Кобилянської, 14  у м. Чернівцях та 
передати в оренду Господарському суду Чернівецької області на строк п'ять 
років. 

3. Балансоутримувачу майна (ОКП "Центр комунального майна") 
провести оцінку ринкової вартості об’єктів оренди та передбачити у договорах 
оренди відшкодування орендарями балансоутримувачу вартості проведення 
цих оцінок. 

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

 

Результат голосування: 14 – "за", 0 – "проти", 1 – "утримався". 
Рішення прийнято. 

 

XІ. Слухали: 
Про розміщення кафедр БДМУ в окремих закладах охорони здоров’я 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. 
Виступили:  

Бартош Ярослав Михайлович – начальник відділу з питань комунальної власності 
виконавчого апарату обласної ради; 
Андрієць Оксана Анатоліївна – в.о. ректора Буковинського державного медичного 
університету. 

Вирішили:  

1. Включити до Переліку другого типу та погодити передачу в оренду 
Буковинському державному медичному університету у відповідності до 
Порядку нерухоме майно: 

 

№ Балансоутримувач Адреса Площа, 
кв.м. 

1 ОКНП "Чернівецька обласна клінічна 
лікарня" 

м. Чернівці,  
вул. Головна, 137 

2597,7 

2 ОКНП "Чернівецька лікарня швидкої 
медичної допомоги" 

м. Чернівці,  
вул. Фастівська, 2 

1509,1 

3 ОКНП "Чернівецька обласна дитяча 
клінічна лікарня" 

м. Чернівці,  
вул. Руська, 205А 

475,87 

4 ОКНП "Чернівецька обласна 
психіатрична лікарня" 

м. Чернівці,  
вул. Мусоргського, 2-4 

914,9 

5 ОКНП "Чернівецький обласний клінічний 
кардіологічний центр" 

м. Чернівці,  
вул. Героїв Майдану, 230 

133,2 

6 ОКНП "Чернівецький обласний шкірно-
венерологічний диспансер" 

м. Чернівці,  
вул. Лермонтова, 11 

270 

7 ОКНП "Чернівецький обласний 
ендокринологічний центр" 

м. Чернівці,  
вул. Федьковича, 50 

54,1 

8 ОКНП "Чернівецький обласний госпіталь 
ветеранів війни" 

м. Чернівці,  
вул. Фастівська, 20 

223,5 



9 ОКНП "Чернівецький обласний 
лікарсько-фізкультурний диспансер" 

м. Чернівці,  
вул. Стеценка, 3 

15,0 

10 ОКНП "Чернівецький обласний 
спеціалізований будинок дитини" 

м. Чернівці,  
вул. Щербанюка, 2 

14,7 

11 КМУ "Обласне бюро судово-медичної 
експертизи" 

м. Чернівці,  
вул. Кишинівська, 2 

167,3 

12 ОКНП "Чернівецький обласний клінічний 
протитуберкульозний диспансер" 

м. Чернівці,  
вул. Богуна, 18 

155,9 

 
13 

 
КНП "Чернівецький обласний 

перинатальний центр" 

м. Чернівці, 
вул. Буковинська, 1-А 

184,1 

м. Чернівці, 
вул. Головна, 129 

114,5 

 
2. Внести проект рішення із зазначеного питання на розгляд сесії 

обласної ради. 
 

Результат голосування: 14 – "за", 0 – "проти", 1 – "утримався". 
Рішення прийнято. 

 

XIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення ПрАТ "ВФ Україна" щодо передачі в оренду 

нерухомого майна за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях. 
Виступили:  

Бартош Ярослав Михайлович – начальник відділу з питань комунальної власності 
виконавчого апарату обласної ради. 

Вирішили:  

Включити до Переліку першого типу та передати в оренду, у 
відповідності до Порядку, нерухоме майно (частину горища та даху будівлі 
корпусу №10 (лор-центру) площею 10 кв.м. за адресою: вул. Головна, 137 у м. 
Чернівці.  

Мета оренди – розміщення обладнання стільникового зв’язку. 
Суборенда не дозволяється. 

 

Результат голосування: 12 – "за", 0 – "проти", 3 – "утримався". 
Рішення прийнято. 

 

XIIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення ОКНП "Буковинський клінічний онкологічний 

центр" щодо передачі в оренду окремого нерухомого майна за адресою: вул. 
Героїв Майдану, 242 в м. Чернівцях. 
Виступили:  



Бартош Ярослав Михайлович – начальник відділу з питань комунальної власності 
виконавчого апарату обласної ради. 

Вирішили:  

Включити до Переліку першого типу та передати в оренду, у 
відповідності до Порядку, нерухоме майно (частину приміщення першого 
поверху поліклінічного відділення будівлі літ П) площею 5,5 кв.м., що є на 
балансі ОКНП ʺБуковинський клінічний онкологічний центрʺ за адресою: вул. 
Героїв Майдану, 242  у м. Чернівцях.  

Мета оренди – розміщення торговельного об’єкту з продажу 
продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи. 
 

Результат голосування: 12 – "за", 0 – "проти", 3 – "утримався". 
Рішення прийнято. 

 

XІV. Слухали: 
Про розгляд звернення ОКНП "Чернівецька обласна клінічна лікарня" щодо 

визначення додаткових умов оренди при продовженні договору оренди від 
15.05.2007 №13-Д за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях. 
Виступили:  

Бартош Ярослав Михайлович – начальник відділу з питань комунальної власності 
виконавчого апарату обласної ради. 

Вирішили:  

Була внесена пропозиція депутата Михайла ГАЙНИЧЕРУ: 
Визначити додаткові умови оренди при продовженні договору оренди 

нерухомого майна від 15.05.2007 №13-Д за адресою: вул. Головна, 137 в м. 
Чернівцях між Чернівецькою обласною радою та ОКП "Буковина-Фарм": 

− Наявність в учасника аукціону ліцензії на придбання, зберігання, 
перевезення, знищення, реалізацію (відпуск) наркотичних засобів, 
психотропних речовин, прекурсорів. 
 

Результат голосування: 7 – "за", 0 – "проти", 0 – "утримався", 8 – "не 
голосував". 
Рішення не прийнято. 

 

XV. Слухали: 
Про розгляд звернення Фонду державного майна України щодо передачі у 

державну власність орендованого майна за адресою: вул. Л.Кобилиці, 21-а у м. 
Чернівцях. 
Виступили:  



Бартош Ярослав Михайлович – начальник відділу з питань комунальної власності 
виконавчого апарату обласної ради. 

Вирішили:  

Вважати за недоцільне передачу з комунальної у державну власність 
нерухомого майна площею 510,3 кв.м. за адресою: вул. Л.Кобилиці, 21-а у           
м. Чернівцях, яке є в орендному користуванні Регіонального відділення ФДМУ 
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях згідно 
договору оренди №52 від 29.12.2006 (із змінами). 

Результат голосування: 11 – "за", 0 – "проти", 0 – "утримався", 4 – "не 
голосував". 
Рішення прийнято. 

 

XVІ. Слухали: 
Про розгляд звернення ОКНП "Чернівецька обласна дитяча клінічна 

лікарня" щодо передачі в оренду окремого нерухомого майна за адресою: вул. 
Руська, 207-а у м. Чернівцях. 
Виступили:  

Бартош Ярослав Михайлович – начальник відділу з питань комунальної власності 
виконавчого апарату обласної ради. 

Вирішили:  

Включити до Переліку першого типу та передати в оренду, у 
відповідності до Порядку, нерухоме майно (частину приміщення першого 
поверху будівлі літ А) площею 2 кв.м., що є на балансі ОКНП ʺЧернівецька 
обласна дитяча клінічна лікарняʺ за адресою: вул. Руська, 207-а  у м. Чернівцях.  

Мета оренди – розміщення платіжного терміналу самообслуговування. 

Результат голосування: 12 – "за", 0 – "проти", 0 – "утримався", 3 – "не 
голосував". 
Рішення прийнято. 

 

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

оренду окремого нерухомого майна. 
Виступили:  

Бартош Ярослав Михайлович – начальник відділу з питань комунальної власності 
виконавчого апарату обласної ради. 

Вирішили:  



1. Включити до Переліку першого типу та передати в оренду, у 
відповідності до Порядку, нерухоме майно, що є на балансі ОКП ʺЦентр 
комунального майнаʺ:  

1.1. Приміщення будівлі літ Е площею 21,4 кв.м. за адресою:                  
вул. Кафедральна. 2 в м. Чернівцях; 

1.2. приміщення 1-38 – 1-39 першого поверху будівлі літ А площею 48 
кв.м., за адресою: пров. Текстильників, 1  у м. Чернівцях.  

2. Мета оренди – використання майна за пропозицією орендаря. 
3. Суборенда не допускається. 

 

Результат голосування: 12 – "за", 0 – "проти", 0 – "утримався", 3 – "не 
голосував". 
Рішення прийнято. 

 

XVIIІ. Слухали: 
Про деякі питання використання нерухомого майна в будівлі за адресою: 

вул. Головна, 245 в м. Чернівцях. 
Виступили:  

Бартош Ярослав Михайлович – начальник відділу з питань комунальної власності 
виконавчого апарату обласної ради. 

Мінтянський Іларій Степанович – керівник головного управління національної сервісної 
служби у Чернівецькій області. 

Вирішили:  

1. Погодити внесення змін до договору оренди нерухомого майна від 
19.07.2021 № 12/21 між Чернівецькою обласною радою та Департаментом 
соціального захисту населення облдержадміністрації за адресою: вул. Головна, 
245 в м. Чернівцях в частині зменшення площі використання майна з 492,6 кв.м. 
до 374,9 кв.м. 

2. Включити до Переліку другого типу та погодити передачу в оренду 
Головному управлінню національної соціальної сервісної служби у 
Чернівецькій області у відповідності до Порядку нерухоме майно площею 117,7 
кв.м., а саме: 
№ кабінету № приміщення Площа № кабінету № приміщення Площа 

3 2-4 16.2 36 4-11 14,3 
32 4-6 15.1 37 4-12 13,9 
33 4-7 31,5 38 4-14 11,1 
34 4-8 15,6 

 

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

 

Результат голосування: 10 – "за", 0 – "проти", 0 – "утримався", 5 – "не 
голосував". 
Рішення прийнято. 



 

XІX. Слухали: 
Про розгляд звернення Чернівецького медичного коледжу щодо 

застосування орендної ставки у розмірі 1 відсоток за оренду майна спільної 
власності територіальних громад області. 
Виступили:  

Бартош Ярослав Михайлович – начальник відділу з питань комунальної власності 
виконавчого апарату обласної ради; 
Кузик Фрозина Василівна – директор Чернівецького медичного фахового коледжу. 

Вирішили:  

1. Вважати за доцільне застосування ставки річної орендної плати у 
розмірі 1 гривня для розміщення структурних підрозділів Чернівецького 
медичного фахового коледжу в об’єктах спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області. 

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

 

Результат голосування: 9 – "за", 0 – "проти", 0 – "утримався", 6 – "не 
голосував". 
Рішення прийнято. 

 

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

територіальних громад сіл, селищ, міст області. 
Виступили:  

Бартош Ярослав Михайлович – начальник відділу з питань комунальної власності 
виконавчого апарату обласної ради. 

Вирішили:  

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

1.1. Комунального загальноосвітнього навчального закладу "Чернівецький 
обласний навчально-реабілітаційний центр №1" автомобіль ГАЗ 5204, 1986 
року випуску, реєстраційний номер СЕ9605АТ, номер шасі 0909907, 
інвентарний номер 10500003, балансовою вартістю 1874,00 грн., із нарахованим 
повним зносом; 

1.2. ОКНП "Чернівецька обласна психіатрична лікарня": 
1.2.1. Ксерокс Canon UR 10-18, 2007 року введений в експлуатацію, 

інвентарний номер 10490813, балансовою вартістю 19913,00 із нарахованим 
повним зносом; 



1.2.2. Пральня машина "Вязьма", 2009 року введена в експлуатацію, 
інвентарний номер 10440884, балансовою вартістю 78309,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.2.3. Машина протирочно-різальна МПР-35, 2009 року введена в 
експлуатацію, інвентарний номер 10440892, балансовою вартістю 18081,00 грн, 
із нарахованим повним зносом; 

1.2.4. Картофелечистка МОК-150, 2009 року введена в експлуатацію, 
інвентарний номер 10440891, балансовою вартістю 15822,00 грн. із 
нарахованим повним зносом. 

1.3. ОКНП "Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф":  

1.3.1. Автомобіль УАЗ-3962, 2008 року випуску, реєстраційний номер СЕ 
79-13 АМ, номер кузова (шасі) ХТТ37419480440897, інвентарний номер 
10510051, балансовою вартістю 200421,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.3.2. Автомобіль УАЗ-374194, 2008 року випуску, реєстраційний номер 
СЕ 79-15 АМ, номер кузова (шасі) ХТТ37419480440982, інвентарний номер 
10510050, балансовою вартістю 197279,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.3.3. Автомобіль УАЗ-2206, 2000 року випуску, реєстраційний номер СЕ 
86-25 ВА, номер кузова (шасі) Y0020147, інвентарний номер 10510094, 
балансовою вартістю 75652,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.3.4. Автомобіль УАЗ-396294, 2009 року випуску, реєстраційний номер 
СЕ 71-59 АО, номер кузова (шасі) 37410080221463, інвентарний номер 
10510064, балансовою вартістю 3480945,06 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.3.5 Автомобіль УАЗ-3962, 2005 року випуску, реєстраційний номер СЕ 
04-21 АН, номер кузова (шасі) 00037410050111693, інвентарний номер 
10510073, балансовою вартістю 144770,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.3.6. Автомобіль УАЗ-3962, 2004 року випуску, реєстраційний номер СЕ 
06-19 АА, номер кузова (шасі) ХТТ37410240490303, інвентарний номер 
10510054, балансовою вартістю 135269,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.3.7. Автомобіль УАЗ-3962, 2002 року випуску, реєстраційний номер СЕ 
03-87 ВС, номер кузова (шасі) ХТТ22060220024020, інвентарний номер 
10510093, балансовою вартістю 102157,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.3.8. Автомобіль УАЗ-3962, 2003 року випуску, реєстраційний номер СЕ 
84-73 ВВ, номер кузова (шасі) 37410030204278, інвентарний номер 10510078, 
балансовою вартістю 110747,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.3.9. Автомобіль УАЗ-396294, 2007 року випуску, реєстраційний номер 
СЕ 42-87 АК, номер кузова (шасі) 37410070228678, інвентарний номер 
10510070, балансовою вартістю 183067,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.3.10. Автомобіль УАЗ-3962, 2003 року випуску, реєстраційний номер СЕ 
39-84 ВС, номер кузова (шасі) 00037410030105601, інвентарний номер 
10510069, балансовою вартістю 116747,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.3.11. Автомобіль УАЗ-3962, 2005 року випуску, реєстраційний номер 
СЕ82-54АС, номер кузова (шасі) 37410050217063, інвентарний номер10510086, 
балансовою вартістю 267138,82 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.3.12. Автомобіль Mazda Е2200, 1998 року випуску, реєстраційний номер 
СЕ 06-39 ВС, номер кузова (шасі) JM7SRY02300108566, інвентарний номер 
10510025, балансовою вартістю 94625,00 грн., із нарахованим повним зносом; 



1.3.13. Автомобіль Mazda Е2200, 1998 року випуску, реєстраційний номер 
СЕ 06-68 ВС, номер кузова (шасі) JM7SRY02300108615, інвентарний номер 
10510027, балансовою вартістю 94625,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.3.14. Автомобіль УАЗ-3962, 2003 року випуску, реєстраційний номер СЕ 
71-54 ВА, номер кузова (шасі) 37410030104423, інвентарний номер 10510068, 
балансовою вартістю 116730,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.3.15. Автомобіль УАЗ-3962, 2002 року випуску, реєстраційний номер СЕ 
64-27 АВ, номер кузова (шасі) ХТТ37410040499439, інвентарний номер 
10510057, балансовою вартістю 123396,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.3.16. Автомобіль УАЗ-3962, 2002 року випуску, реєстраційний номер СЕ 
46-63 ВС, номер кузова (шасі) ХТТ37410030040982, інвентарний номер 
10510066, балансовою вартістю 108927,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.3.17. Автомобіль Peugeot Boxer, 2013 року випуску, реєстраційний номер 
СЕ 13-16 ВС, номер кузова (шасі) VF3YBZMFB12517333, інвентарний номер 
10510113, балансовою вартістю 4009298,55 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

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

2.1. Комунального закладу "Інститут післядипломної педагогічної освіти 
Чернівецької області" на баланс обласної комунальної установи "Хотинський 
психоневрологічний будинок-інтернат" автомобіль ГАЗ 24-11, 1988 року 
випуску, реєстраційний номер СЕ5596АІ, номер шасі 1187095133497, 
інвентарний номер 101510003, балансовою вартістю 14324,33 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

2.2. Комунальної медичної установи "Обласне бюро судово-медичної 
експертизи" на баланс ОКНП "Чернівецька лікарня швидкої медичної 
допомоги" автомобіль ВАЗ 21070, 2008 року випуску, реєстраційний номер 
СЕ2420АС, номер шасі ХТА21070052179984, інвентарний номер 101510013, 
балансовою вартістю 23937,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

2.3. Магальського дитячого будинку-інтернату на баланс обласної 
комунальної установи "Хотинський психоневрологічний будинок-інтернат": 

2.3.1. Плуг ПН-3-35, 1980 року випуску, інвентарний номер 10133011, 
балансовою вартістю 728,00 грн., із нарахованим зносом 315,00 грн; 

2.3.2. Причеп тракторний 2ПТС-4, 1988 року випуску, інвентарний номер 
10154016, балансовою вартістю 3094,00 грн., із нарахованим зносом 1012,00 
грн.; 

2.3.3. Граблі ворошилка ВВ-3.4, 2005 року випуску, інвентарний номер 
10540038, балансовою вартістю 6488,00 грн., із нарахованим зносом 2128,00 
грн.; 

2.3.4. Оприскувач 412 тр. навісний 400л. Virax 412, 2010 року випуску, 
інвентарний номер 10540044, балансовою вартістю 4600,00 грн., із нарахованим 
зносом 1502,00 грн.; 

2.3.5. Трактор МТЗ-82, 1993 року випуску, реєстраційний номер 7889ЧС, 
заводський номер 391753, інвентарний номер 10540026, балансовою вартістю 
17655,00 грн., із нарахованим зносом 4407,00 грн.; 



2.3.6. Косарка роторна навісна Virax Z-178, 2010 року випуску, інвентарний 
номер 10540045, балансовою вартістю 7600,00 грн., із нарахованим зносом 
2488,00 грн. 

2.4. ОКНП "Чернівецька обласна клінічна лікарня" на баланс військової 
частини А3163 автомобіля УАЗ 452, 2004 року випуску, реєстраційний номер 
СЕ2887АА, номер шасі 37410040412625, інвентарний номер 101510083, 
балансовою вартістю 99960,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

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

3.1. ОКНП "Чернівецький обласний медичний діагностичний центр" 
шляхом продажу через аукціон: 

3.1.1. Автомобіль ГАЗ 31105-101М, 2006 року випуску, реєстраційний 
номер СЕ0088АК, номер шасі 31105070172687, інвентарний номер 10510005, 
балансовою вартістю 107782,59 грн., із нарахованим повним зносом; 

3.1.2. Автомобіль ГАЗ 31105-101М, 2006 року випуску, реєстраційний 
номер СЕ4731АН, номер шасі Х9631105071361360, інвентарний номер 
10510006, балансовою вартістю 118359,74 грн., із нарахованим повним зносом. 

3.2. ОКНП "Чернівецька обласна психіатрична лікарня" шляхом продажу 
через аукціон: 

3.2.1. ГАЗ-САЗ 3507, 1988 року випуску, реєстраційний номер 0323ЧВЛ, 
номер шасі 1125975, інвентарний номер 10510005, балансовою вартістю 
42010,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

3.2.2. ГАЗ 2413, 1988 року випуску, реєстраційний номер 2725ЧВА, номер 
кузова 0017275, інвентарний номер 10510006, балансовою вартістю 15786,00 
грн., із нарахованим повним зносом. 

4. Надати дозвіл на списання в установленому порядку з балансу: 
4.1. Комунального закладу "Інститут післядипломної педагогічної освіти 

Чернівецької області": 
4.1.1. Ксерокс, інвентарний номер 101480319, балансовою вартістю 4333,00 

грн., із нарахованим повним зносом; 
4.1.2. Комп'ютер учня, інвентарний номер 101480323, балансовою вартістю 

3819,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
4.1.3. Комп'ютер учня, інвентарний номер 101480361, балансовою вартістю 

3819,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
4.1.4. Комп'ютер учня, інвентарний номер 101480362, балансовою вартістю 

3819,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
4.1.5. Комп'ютер викладача, інвентарний номер 101480012, балансовою 

вартістю 3819,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
4.1.6. Комп'ютер учня, інвентарний номер 101480363, балансовою вартістю 

3819,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
4.1.7. Копіювальний апарат Canon, інвентарний номер 101490069, 

балансовою вартістю 3430,00 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: 12 – "за", 0 – "проти", 0 – "утримався", 3 – "не 
голосував". 
Рішення прийнято. 

 
 
Голова постійної комісії                                                 Олександр БОЛТУНОВ 
 
 
 
Секретар постійної комісії                                                   Марія ТИМІНСЬКА 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
11 листопада 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд заяви директора 
комунального закладу "Комплексна 
дитячо-юнацька спортивна школа м. 
Чернівці" Василя СМАГЛІЯ від 
03.08.2021 щодо продовження трудових 
відносин 
 

 

Розглянувши та обговоривши заяву директора комунального закладу 
"Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа м. Чернівці" Василя 
СМАГЛІЯ від 03.08.2021 щодо продовження трудових відносин шляхом 
укладання з ним контракту на новий строк, 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 продовжити трудові 
відносини з директором комунального закладу "Комплексна дитячо-юнацька 
спортивна школа м. Чернівці" Смаглієм Василем Ярославовичем шляхом 
укладання контракту строком на 5 років.  
 
 
Голова постійної комісії                                             Олександр БОЛТУНОВ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
11 листопада 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення комунального 
обласного позашкільного навчального 
закладу "Буковинський центр 
мистецтв" щодо передачі в оперативне 
управління (баланс) центру частини 
нерухомого майна за адресою: вул. 
Романа Шухевича, 6 в м. Вижниця 
 

 

Розглянувши та обговоривши звернення комунального обласного 
позашкільного навчального закладу "Буковинський центр мистецтв" щодо 
передачі в оперативне управління (баланс) центру частини нерухомого 
майна, а саме: учбовий корпус літ. А-1, площею 873,0 кв.м., за адресою: вул. 
Романа Шухевича, 6 в м. Вижниця, комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити передачу з оперативного управління (балансу) 
комунального закладу "Вижницька спеціалізована школа інтернат I-III 
ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів художньо-
естетичного циклу імені Назарія Яремчука" в оперативне управління (баланс) 
комунального обласного позашкільного навчального закладу "Буковинський 
центр мистецтв" частину нерухомого майна, а саме: учбовий корпус літ. А-1, 
1946 року введений в експлуатацію, площа 873,00 кв.м., інвентарний номер 
101310018, балансовою вартістю 131916,00 грн., який розташований за 
адресою: Чернівецька область, Вижницький район, місто Вижниця, вулиця 
Романа Шухевича (Миру), будинок 6. 

2. Внести відповідний проєкт рішення для розгляду на сесії 
обласної ради. 
 
Голова постійної комісії                                             Олександр БОЛТУНОВ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
11 листопада 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд проєкту рішення "Про 
внесення змін до Регіональної програми 
із забезпечення повноважень щодо 
управління майном спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст 
області на 2021-2023 роки" 

 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення "Про затвердження 
Регіональної програми із забезпечення повноважень щодо управління майном 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2021-2023 
роки" затвердженої рішенням ІІ сесії обласної ради VIII скликання від 
30.03.2021 №13-2/21, комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити внесення зміни до Регіональної програми із забезпечення 
повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області на 2021-2023 роки затвердженої рішенням ІІ 
сесії обласної ради VIII скликання від 30.03.2021 №13-2/21, а саме: 

1.1. В додатку 3 до Програми "Напрямки діяльності і заходи 
Регіональної програми" внести зміни: 

1.1.1. Пункт 4 "Зміст заходу" викласти в наступній редакції: "Видатки 
пов’язані із захистом інтересів обласної ради у судових органах, органах 
державної виконавчої служби та інші витрати"; 

1.1.2. Пункт 4 "Очікувані результати" викласти в наступній редакції: 
"Покращить стан розрахунків з орендної плати, забезпечить правове вирішення 
владних рішень з кадрових питань та питань управління об’єктами та 
суб’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області". 

2. Рекомендувати проєкт рішення "Про внесення змін до Регіональної 
програми із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2021-2023 роки" 
для розгляду на сесії обласної ради. 

 

Голова постійної комісії                                             Олександр БОЛТУНОВ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
11 листопада 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд проєкту рішення "Про 
затвердження Порядку передачі 
об’єктів права спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької області та Порядку 
списання майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької області" 
 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення "Про затвердження 
Порядку передачі об’єктів права спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Чернівецької області та Порядку списання майна спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області", 
комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати проєкт рішення "Про затвердження Порядку передачі 
об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької області та Порядку списання майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області" для розгляду на 
сесію обласної ради. 
 
Голова постійної комісії                                             Олександр БОЛТУНОВ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
11 листопада 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд проєкту рішення "Про 
затвердження Регіональної програми 
розвитку комунального підприємства 
"Дирекція з обслуговування майна 
спільної власності територіальних 
громад" на 2022-2024 роки" 

 

 
Розглянувши та обговоривши проєкт рішення "Про затвердження 

Регіональної програми розвитку комунального підприємства "Дирекція з 
обслуговування майна спільної власності територіальних громад" на 2022-
2024 роки", комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до додатку 3 Регіональної програми виклавши 
пункт 3.4. та загальну вартість Регіональної програми в новій редакції: 

№
 

п
/
п 

 
Завдання 

Регіональної 
програми 

Перелік  
напрямків 

Регіональної  
програми Т

ер
м

ін
 

ви
ко

на
н

ня
 

 
 

Виконавці 

Джерела 
фінансування 

Орієнтовні  обсяги фінансування (тис. 
грн.) 

 
Очікуваний  
результат 

 
Всього 

2022 
 рік 

2023 
 рік 

2024 
 рік  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  3.4. Облаштування 

ліфта 
2022-
2024 

 

Обласна рада, 
КП «Дирекція з 
обслуговування 
майна спільної 

власності 
територіальних 

громад» 

Обласний 
бюджет 
 
 
Госпрозрахунк
ова 
діяльність 

1500,0 
 
 
 
- 

1500,0 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

Забезпечення 
доступності мало- 
мобільних груп 
населення до 
адміністративної 
будівлі 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Всього вартість 
заходів по 
Регіональній 
програмі 
на 2022 - 2024 рр. 

  
КП «Дирекція з 
обслуговування 
майна спільної 

власності 
територіальних 

громад» 

 
 
Всього  
 
 
Обласний 
бюджет 
 
 
Госпрозрахунк
ова діяльність 

 
 

41500,0 
 
 
 

29500,0 
 
 
 

12000,0 

 
 

14850,0 
 
 
 

10850,0 
 
 
 

4000,0 

 
 

13250,0 
 
 
 

9250,0 
 
 
 

4000,0 

 
 

13400,0 
 
 
 

9400,0 
 
 
 

4000,0 

 

 



2. Рекомендувати проєкт рішення "Про затвердження Регіональної 
програми розвитку комунального підприємства "Дирекція з обслуговування 
майна спільної власності територіальних громад" на 2022-2024 роки" зі 
змінами для розгляду на сесії обласної ради. 

 
Голова постійної комісії                                             Олександр БОЛТУНОВ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
11 листопада 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення КНП "Міська 
поліклініка №1" від 27.08.2021 №805 
щодо передачі на баланс поліклініки 
приміщення за адресою: м. Чернівці, 
вул. Текстильників, 11 
 

 

Розглянувши та обговоривши звернення КНП "Міська поліклініка №1" 
від 27.08.2021 №805 щодо передачі на баланс поліклініки приміщення за 
адресою: м. Чернівці, вул. Текстильників, 11, комісія  

ВИРІШИЛА: 

Враховуючи, що приміщення за адресою: м. Чернівці, вул. 
Текстильників, 11 не є спільною власністю територіальних громад сіл, 
селищ, міст області, вважати недоцільним розгляд даного питання по суті. 
 
 
Голова постійної комісії                                             Олександр БОЛТУНОВ 



  

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами  

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

11 листопада 2021 р.               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення ТОВ "Буковинський 
оздоровчий комплекс "Брусниця" щодо 
припинення правовідносин з питань оренди 
цілісного майнового комплексу 
Чернівецького обласного комунального 
підприємства "Бальнеологічний санаторій 
"Брусниця" 

 
Розглянувши звернення ТОВ "Буковинський оздоровчий комплекс 

"Брусниця" щодо припинення правовідносин з питань оренди цілісного 
майнового комплексу Чернівецького обласного комунального підприємства 
"Бальнеологічний санаторій "Брусниця", комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Звернення ТОВ "Буковинський оздоровчий комплекс "Брусниця" (ЄДРПОУ 

43157298) щодо припинення правовідносин з питань оренди цілісного майнового 
комплексу Чернівецького обласного комунального підприємства "Бальнеологіч-
ний санаторій "Брусниця" взяти до відома. 
 
 
 
Голова постійної комісії     Олександр БОЛТУНОВ 



ВИТЯГ 
з протоколу засідання постійної комісії обласної ради з питань управління  

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

 
11 листопада 2021 року                                           м. Чернівці 
14:00 (301каб.) 
 
Загальний склад постійної комісії – 17 депутатів. 
 
Присутні депутати обласної ради: Болтунов О.В., Гайничеру М.І., Годнюк 
Л.О., Добржанський С.О., Жаровський В.Я., Лесюк Ю.М., Малишевський І.О., 
Мунтян І.М., Пантелеймонова О.М., Постевка С.М., Руссу В.В., Скорейко П.М., 
Ткачук В.В., Тимінська М.С., Чорний О.В. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Грижук В.І., Семенюк І.В. 
 
Запрошені: 
 
Бартош Я. М. – начальник відділу з питань комунальної власності виконавчого 
апарату обласної ради; 
Бардюк І.В. – заступник начальника відділу з питань комунальної власності 
виконавчого апарату обласної ради; 
Луканюк О.В. – заступник начальника відділу з питань комунальної власності 
виконавчого апарату обласної ради; 
Базюк Ю.Р. – начальник відділу юридичної та кадрової роботи виконавчого 
апарату обласної ради; 
Шемчук В.М. – Брусницький сільський голова; 
 

VIII. Слухали: 
Про розгляд звернення Брусницької сільської ради від 09.07.2021 №460 

щодо безоплатної передачі ЧОКП "Бальнеологічний санаторій "Брусниця" із 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у комунальну 
власність Брусницької територіальної громади та звернення трудового 
колективу ЧОКП "Бальнеологічний санаторій "Брусниця" від 20.05.2021 Кол-70 
щодо вирішення питання подальшого функціонування підприємства. 

Виступили:  

Шемчук Василь Миколайович – Брусницький сільський голова; 

Вирішили:  

1. Погодити безоплатну передачу єдиного майнового комплексу 
Чернівецького обласного комунального підприємства "Бальнеологічний 
санаторій "Брусниця" із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області у комунальну власність Брусницької територіальної громади із 
всіма борговими зобов’язаннями. 



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

Результат голосування: 6 – "за", 0 – "проти", 4 – "утримався", 5 – "не 
голосував". 
Рішення не прийнято. 

 
 
Голова постійної комісії                                                 Олександр БОЛТУНОВ 
 
 
 
Секретар постійної комісії                                                   Марія ТИМІНСЬКА 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
11 листопада 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення ОКМУ "Центр медико-
соціальної експертизи" від 28.09.2021 №272 
щодо забезпечення нормальних умов роботи 
комісії по обслуговуванню осіб з інвалідністю в 
приміщеннях ОКНП "Чернівецький обласний 
клінічний протитуберкульозний диспансер" 
 

 

Розглянувши та обговоривши звернення ОКМУ "Центр медико-
соціальної експертизи" від 28.09.2021 №272 щодо забезпечення нормальних 
умов роботи комісії по обслуговуванню осіб з інвалідністю в приміщеннях 
ОКНП "Чернівецький обласний клінічний протитуберкульозний диспансер", 
комісія  

ВИРІШИЛА: 

Звернення ОКМУ "Центр медико-соціальної експертизи" від 28.09.2021 
№272 щодо забезпечення нормальних умов роботи комісії по 
обслуговуванню осіб з інвалідністю в приміщеннях ОКНП "Чернівецький 
обласний клінічний протитуберкульозний диспансер" направити 
Департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної державної 
адміністрації для розгляду та надання пропозицій. 
 
 
Голова постійної комісії                                             Олександр БОЛТУНОВ 



  

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами  

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

11 листопада 2021 р.               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення Державного архіву 
Чернівецької області та Господарського 
суду Чернівецької області щодо передачі в 
оренду нерухомого майна спільної 
власності територіальних громад області 

Розглянувши звернення Державного архіву Чернівецької області та 
Господарського суду Чернівецької області щодо передачі в оренду нерухомого 
майна за адресами: провул. Текстильників, 1 та вул. О.Кобилянської, 14 у м. 
Чернівцях, враховуючи погодження балансоутримувача майна (ОКП "Центр 
комунального майна"), відповідно до статті 15 Закону України "Про оренду 
державного та комунального майна", комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Включити до Переліку другого типу об’єкт оренди: приміщення 

третього поверху (площею 1752,5 кв.м.), четвертого поверху (площею 1741,3 
кв.м.) загальною площею  3493,8 кв.м. в будівлі літ А за адресою: провул. 
Текстильників, 1 у м. Чернівцях та передати в оренду Державному архіву 
Чернівецької області на строк п'ять років. 

2. Включити до Переліку другого типу об’єкт оренди: частину 
приміщення підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 720,3 кв.м. 
в будівлі літ А за адресою: вул. О.Кобилянської, 14  у м. Чернівцях та передати в 
оренду Господарському суду Чернівецької області на строк п'ять років. 

3. Балансоутримувачу майна (ОКП "Центр комунального майна") 
провести оцінку ринкової вартості об’єктів оренди та передбачити у договорах 
оренди відшкодування орендарями балансоутримувачу вартості проведення цих 
оцінок. 

4. Внести проєкт рішення із зазначеного питання на розгляд сесії 
обласної ради. 
 
Голова постійної комісії     Олександр БОЛТУНОВ 



   

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами  

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області  

__________ 2021 р.               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розміщення кафедр БДМУ в 
окремих закладах охорони здоров’я 
спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області  

 
Розглянувши звернення Буковинського державного медичного університету 

щодо розміщення кафедр БДМУ в окремих закладах охорони здоров"я спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, враховуючи відповідні 
погодження балансоутримувачів нерухомого майна, відповідно до частини 2 
статті 15 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", 
керуючись Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 
(надалі - Порядок), комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Включити до Переліку другого типу та погодити передачу в оренду 

Буковинському державному медичному університету у відповідності до Порядку 
нерухоме майно: 

 
№ Балансоутримувач Адреса Площа, 

кв.м. 
1 ОКНП "Чернівецька обласна клінічна 

лікарня" 
м. Чернівці,  

вул. Головна, 137 
2597,7 

2 ОКНП "Чернівецька лікарня швидкої 
медичної допомоги" 

м. Чернівці,  
вул. Фастівська, 2 

1509,1 

3 ОКНП "Чернівецька обласна дитяча 
клінічна лікарня" 

м. Чернівці,  
вул. Руська, 205А 

475,87 

4 ОКНП "Чернівецька обласна психіатрична 
лікарня" 

м. Чернівці,  
вул. Мусоргського, 2-4 

914,9 

5 ОКНП "Чернівецький обласний клінічний 
кардіологічний центр" 

м. Чернівці,  
вул. Героїв Майдану, 230 

133,2 

6 ОКНП "Чернівецький обласний шкірно-
венерологічний диспансер" 

м. Чернівці,  
вул. Лермонтова, 11 

270 



7 ОКНП "Чернівецький обласний 
ендокринологічний центр" 

м. Чернівці,  
вул. Федьковича, 50 

54,1 

8 ОКНП "Чернівецький обласний госпіталь 
ветеранів війни" 

м. Чернівці,  
вул. Фастівська, 20 

223,5 

9 ОКНП "Чернівецький обласний лікарсько-
фізкультурний диспансер" 

м. Чернівці,  
вул. Стеценка, 3 

15,0 

10 ОКНП "Чернівецький обласний 
спеціалізований будинок дитини" 

м. Чернівці,  
вул. Щербанюка, 2 

14,7 

11 КМУ "Обласне бюро судово-медичної 
експертизи" 

м. Чернівці,  
вул. Кишинівська, 2 

167,3 

12 ОКНП "Чернівецький обласний клінічний 
протитуберкульозний диспансер" 

м. Чернівці,  
вул. Богуна, 18 

155,9 

 
13 

 
КНП "Чернівецький обласний 

перинатальний центр" 

м. Чернівці, 
вул. Буковинська, 1-А 

184,1 

м. Чернівці, 
вул. Головна, 129 

114,5 

 
2. Внести проект рішення із зазначеного питання на розгляд сесії 

обласної ради. 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії         Олександр БОЛТУНОВ 



  

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами  

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

__________ 2021 р.               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення ПрАТ ”ВФ 
Україна” щодо передачі в оренду 
нерухомого майна за адресою: вул. 
Головна, 137 в м. Чернівцях 

 
Розглянувши звернення приватного акціонерного товариства ”ВФ Україна”, 

щодо передачі в оренду нерухомого майна (частини горища та даху будівлі 
корпусу №10) за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях, враховуючи 
погодження балансоутримувача ОКНП ”Чернівецька обласна клінічна лікарня”, 
керуючись Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, 
затвердженого постановою КМУ від 03.06.2020 №483 (із змінами) (надалі – 
Порядок), комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

Включити до Переліку першого типу та передати в оренду, у відповідності 
до Порядку, нерухоме майно (частину горища та даху будівлі корпусу №10 (лор-
центру) площею 10 кв.м. за адресою: вул. Головна, 137 у м. Чернівці.  

Мета оренди – розміщення обладнання стільникового зв’язку. 
Суборенда не дозволяється. 

 
 
 
Голова постійної комісії     Олександр БОЛТУНОВ 



  

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами  

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

11 листопада 2021 р.               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення ОКНП 
ʺБуковинський клінічний онкологічний 
центрʺ щодо передачі в оренду окремого 
нерухомого майна за адресою: вул. Героїв 
Майдану, 242 в м. Чернівцях 

 
Розглянувши звернення обласного комунального некомерційного 

підприємства ʺБуковинський клінічний онкологічний центрʺ щодо передачі в 
оренду окремого нерухомого майна за адресою: вул. Героїв Майдану, 242 в м. 
Чернівцях, керуючись Порядком передачі в оренду державного та комунального 
майна, затвердженого постановою КМУ від 03.06.2020 №483 (із змінами) (надалі 
– Порядок), комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

Включити до Переліку першого типу та передати в оренду, у відповідності 
до Порядку, нерухоме майно (частину приміщення першого поверху 
поліклінічного відділення будівлі літ П) площею 5,5 кв.м., що є на балансі ОКНП 
ʺБуковинський клінічний онкологічний центрʺ за адресою: вул. Героїв Майдану, 
242  у м. Чернівцях.  

Мета оренди – розміщення торговельного об’єкту з продажу продовольчих 
товарів, крім товарів підакцизної групи. 
 
 
 
Голова постійної комісії     Олександр БОЛТУНОВ 



ВИТЯГ 
з протоколу засідання постійної комісії обласної ради з питань управління  

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

 
11 листопада 2021 року                                           м. Чернівці 
14:00 (301каб.) 
 
Загальний склад постійної комісії – 17 депутатів. 
 
Присутні депутати обласної ради: Болтунов О.В., Гайничеру М.І., Годнюк 
Л.О., Добржанський С.О., Жаровський В.Я., Лесюк Ю.М., Малишевський І.О., 
Мунтян І.М., Пантелеймонова О.М., Постевка С.М., Руссу В.В., Скорейко П.М., 
Ткачук В.В., Тимінська М.С., Чорний О.В. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Грижук В.І., Семенюк І.В. 
 
Запрошені: 
 
Бартош Я. М. – начальник відділу з питань комунальної власності виконавчого 
апарату обласної ради; 
Бардюк І.В. – заступник начальника відділу з питань комунальної власності 
виконавчого апарату обласної ради; 
Луканюк О.В. – заступник начальника відділу з питань комунальної власності 
виконавчого апарату обласної ради; 
Базюк Ю.Р. – начальник відділу юридичної та кадрової роботи виконавчого 
апарату обласної ради; 
 

XІV. Слухали: 
Про розгляд звернення ОКНП "Чернівецька обласна клінічна лікарня" щодо 

визначення додаткових умов оренди при продовженні договору оренди від 
15.05.2007 №13-Д за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях. 
Виступили:  

Бартош Ярослав Михайлович – начальник відділу з питань комунальної власності 
виконавчого апарату обласної ради. 

Вирішили:  

Була внесена пропозиція депутата Михайла ГАЙНИЧЕРУ: 
Визначити додаткові умови оренди при продовженні договору оренди 

нерухомого майна від 15.05.2007 №13-Д за адресою: вул. Головна, 137 в м. 
Чернівцях між Чернівецькою обласною радою та ОКП "Буковина-Фарм": 



− Наявність в учасника аукціону ліцензії на придбання, зберігання, 
перевезення, знищення, реалізацію (відпуск) наркотичних засобів, 
психотропних речовин, прекурсорів. 
 

Результат голосування: 7 – "за", 0 – "проти", 0 – "утримався", 8 – "не 
голосував". 
Рішення не прийнято. 

 
 
Голова постійної комісії                                                 Олександр БОЛТУНОВ 
 
 
 
Секретар постійної комісії                                                   Марія ТИМІНСЬКА 
 



  

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами  

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

11 листопада 2021 р.               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення Фонду державного 
майна України щодо передачі у державну 
власність орендованого майна за адресою: 
вул. Л.Кобилиці, 21-а у м. Чернівцях 

 
Розглянувши звернення Фонду державного майна України щодо передачі з 

комунальної власності у державну власність орендованого нерухомого майна 
згідно договору оренди №52 від 29.12.2006 (із змінами) за адресою: вул. 
Л.Кобилиці, 21-а у м. Чернівцях, комісія 

ВИРІШИЛА: 
 

Вважати за недоцільне передачу з комунальної у державну власність 
нерухомого майна площею 510,3 кв.м. за адресою: вул. Л.Кобилиці, 21-а у           
м. Чернівцях, яке є в орендному користуванні Регіонального відділення ФДМУ 
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях згідно договору 
оренди №52 від 29.12.2006 (із змінами).  
 
 
Голова постійної комісії          Олександр БОЛТУНОВ
    



  

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами  

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

11 листопада 2021 р.               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення ОКНП 
ʺЧернівецька обласна дитяча клінічна 
лікарняʺ щодо передачі в оренду окремого 
нерухомого майна за адресою: вул. Руська, 
207-а у м. Чернівцях 

 
Розглянувши звернення обласного комунального некомерційного 

підприємства ʺЧернівецька обласна дитяча клінічна лікарняʺ щодо передачі в 
оренду окремого нерухомого майна за адресою: вул. Руська, 207-а у м. Чернівцях,  
керуючись Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, 
затвердженого постановою КМУ від 03.06.2020 №483 (із змінами) (надалі – 
Порядок), комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

Включити до Переліку першого типу та передати в оренду, у відповідності 
до Порядку, нерухоме майно (частину приміщення першого поверху будівлі літ 
А) площею 2 кв.м., що є на балансі ОКНП ʺЧернівецька обласна дитяча клінічна 
лікарняʺ за адресою: вул. Руська, 207-а  у м. Чернівцях.  

Мета оренди – розміщення платіжного терміналу самообслуговування. 
 
 
 
Голова постійної комісії     Олександр БОЛТУНОВ 



  

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами  

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

_________ 2021 р.               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення ОКП "Центр 
комунального  майна" щодо передачі 
в оренду окремого нерухомого майна  

 
Розглянувши звернення обласного комунального підприємства "Центр 

комунального  майна" щодо передачі в оренду окремого нерухомого майна за 
адресою: вул. Кафедральна, 2 та пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях,  
керуючись Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, 
затвердженого постановою КМУ від 03.06.2020 №483 (із змінами) (надалі – 
Порядок), комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Включити до Переліку першого типу та передати в оренду, у 
відповідності до Порядку, нерухоме майно, що є на балансі ОКП ʺЦентр 
комунального майнаʺ:  

1.1. Приміщення будівлі літ Е площею 21,4 кв.м. за адресою:                  
вул. Кафедральна. 2 в м. Чернівцях; 

1.2. приміщення 1-38 – 1-39 першого поверху будівлі літ А площею 48 
кв.м., за адресою: пров. Текстильників, 1  у м. Чернівцях.  

2. Мета оренди – використання майна за пропозицією орендаря. 
3. Суборенда не допускається. 

 
 
 
Голова постійної комісії     Олександр БОЛТУНОВ 



   

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами  

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області  

__________ 2021 р.               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про деякі питання використання 
нерухомого майна в будівлі за адресою: 
вул. Головна, 245 в м. Чернівцях 

Розглянувши звернення орендаря Департаменту соціального захисту 
населення обласної державної адміністрації щодо внесення змін до договору 
оренди нерухомого майна в частині зменшення площі використання та звернення 
Головного управління національної соціальної сервісної служби у Чернівецькій 
області щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. Головна, 245 в 
м. Чернівцях, враховуючи погодження балансоутримувача нерухомого майна, 
відповідно до частини 2 статті 15 Закону України "Про оренду державного та 
комунального майна", керуючись Порядком передачі в оренду державного та 
комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
03.06.2020 № 483 (надалі - Порядок), комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Погодити внесення змін до договору оренди нерухомого майна від 

19.07.2021 № 12/21 між Чернівецькою обласною радою та Департаментом 
соціального захисту населення облдержадміністрації за адресою: вул. Головна, 
245 в м. Чернівцях в частині зменшення площі використання майна з 492,6 кв.м. 
до 374,9 кв.м. 

2. Включити до Переліку другого типу та погодити передачу в оренду 
Головному управлінню національної соціальної сервісної служби у Чернівецькій 
області у відповідності до Порядку нерухоме майно площею 117,7 кв.м., а саме: 
№ кабінету № приміщення Площа № кабінету № приміщення Площа 

3 2-4 16.2 36 4-11 14,3 
32 4-6 15.1 37 4-12 13,9 
33 4-7 31,5 38 4-14 11,1 
34 4-8 15,6 

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

ради. 
 
 
Голова постійної комісії       Олександр БОЛТУНОВ 



  

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами  

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

11 листопада 2021 р.               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення Чернівецького 
медичного коледжу щодо застосування 
орендної ставки у розмірі 1 відсотка за 
оренду майна спільної власності 
територіальних громад області 

 
Розглянувши звернення Чернівецького медичного фахового коледжу щодо 

застосування ставки річної орендної плати у розмірі 1 відсотка за оренду майна 
спільної власності територіальних громад області, комісія 

ВИРІШИЛА: 

1. Вважати за доцільне застосування ставки річної орендної плати у 
розмірі 1 гривня для розміщення структурних підрозділів Чернівецького 
медичного фахового коледжу в об’єктах спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області. 

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

 
 
 
 
Голова постійної комісії     Олександр БОЛТУНОВ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
11 листопада 2021 р. м. Чернівці 

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

 

 

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

ВИРІШИЛА: 

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

1.1. Комунального загальноосвітнього навчального закладу 
"Чернівецький обласний навчально-реабілітаційний центр №1" автомобіль 
ГАЗ 5204, 1986 року випуску, реєстраційний номер СЕ9605АТ, номер шасі 
0909907, інвентарний номер 10500003, балансовою вартістю 1874,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.2. ОКНП "Чернівецька обласна психіатрична лікарня": 
1.2.1. Ксерокс Canon UR 10-18, 2007 року введений в експлуатацію, 

інвентарний номер 10490813, балансовою вартістю 19913,00 із нарахованим 
повним зносом; 

1.2.2. Пральня машина "Вязьма", 2009 року введена в експлуатацію, 
інвентарний номер 10440884, балансовою вартістю 78309,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 



1.2.3. Машина протирочно-різальна МПР-35, 2009 року введена в 
експлуатацію, інвентарний номер 10440892, балансовою вартістю 18081,00 
грн, із нарахованим повним зносом; 

1.2.4. Картофелечистка МОК-150, 2009 року введена в експлуатацію, 
інвентарний номер 10440891, балансовою вартістю 15822,00 грн. із 
нарахованим повним зносом. 

1.3. ОКНП "Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги 
та медицини катастроф":  

1.3.1. Автомобіль УАЗ-3962, 2008 року випуску, реєстраційний номер 
СЕ 79-13 АМ, номер кузова (шасі) ХТТ37419480440897, інвентарний номер 
10510051, балансовою вартістю 200421,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.3.2. Автомобіль УАЗ-374194, 2008 року випуску, реєстраційний номер 
СЕ 79-15 АМ, номер кузова (шасі) ХТТ37419480440982, інвентарний номер 
10510050, балансовою вартістю 197279,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.3.3. Автомобіль УАЗ-2206, 2000 року випуску, реєстраційний номер 
СЕ 86-25 ВА, номер кузова (шасі) Y0020147, інвентарний номер 10510094, 
балансовою вартістю 75652,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.3.4. Автомобіль УАЗ-396294, 2009 року випуску, реєстраційний номер 
СЕ 71-59 АО, номер кузова (шасі) 37410080221463, інвентарний номер 
10510064, балансовою вартістю 3480945,06 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.3.5 Автомобіль УАЗ-3962, 2005 року випуску, реєстраційний номер СЕ 
04-21 АН, номер кузова (шасі) 00037410050111693, інвентарний номер 
10510073, балансовою вартістю 144770,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.3.6. Автомобіль УАЗ-3962, 2004 року випуску, реєстраційний номер 
СЕ 06-19 АА, номер кузова (шасі) ХТТ37410240490303, інвентарний номер 
10510054, балансовою вартістю 135269,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.3.7. Автомобіль УАЗ-3962, 2002 року випуску, реєстраційний номер 
СЕ 03-87 ВС, номер кузова (шасі) ХТТ22060220024020, інвентарний номер 
10510093, балансовою вартістю 102157,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.3.8. Автомобіль УАЗ-3962, 2003 року випуску, реєстраційний номер 
СЕ 84-73 ВВ, номер кузова (шасі) 37410030204278, інвентарний номер 
10510078, балансовою вартістю 110747,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.3.9. Автомобіль УАЗ-396294, 2007 року випуску, реєстраційний номер 
СЕ 42-87 АК, номер кузова (шасі) 37410070228678, інвентарний номер 
10510070, балансовою вартістю 183067,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.3.10. Автомобіль УАЗ-3962, 2003 року випуску, реєстраційний номер 
СЕ 39-84 ВС, номер кузова (шасі) 00037410030105601, інвентарний номер 



10510069, балансовою вартістю 116747,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.3.11. Автомобіль УАЗ-3962, 2005 року випуску, реєстраційний номер 
СЕ82-54АС, номер кузова (шасі) 37410050217063, інвентарний 
номер10510086, балансовою вартістю 267138,82 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.3.12. Автомобіль Mazda Е2200, 1998 року випуску, реєстраційний 
номер СЕ 06-39 ВС, номер кузова (шасі) JM7SRY02300108566, інвентарний 
номер 10510025, балансовою вартістю 94625,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.3.13. Автомобіль Mazda Е2200, 1998 року випуску, реєстраційний 
номер СЕ 06-68 ВС, номер кузова (шасі) JM7SRY02300108615, інвентарний 
номер 10510027, балансовою вартістю 94625,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.3.14. Автомобіль УАЗ-3962, 2003 року випуску, реєстраційний номер 
СЕ 71-54 ВА, номер кузова (шасі) 37410030104423, інвентарний номер 
10510068, балансовою вартістю 116730,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.3.15. Автомобіль УАЗ-3962, 2002 року випуску, реєстраційний номер 
СЕ 64-27 АВ, номер кузова (шасі) ХТТ37410040499439, інвентарний номер 
10510057, балансовою вартістю 123396,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.3.16. Автомобіль УАЗ-3962, 2002 року випуску, реєстраційний номер 
СЕ 46-63 ВС, номер кузова (шасі) ХТТ37410030040982, інвентарний номер 
10510066, балансовою вартістю 108927,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.3.17. Автомобіль Peugeot Boxer, 2013 року випуску, реєстраційний 
номер СЕ 13-16 ВС, номер кузова (шасі) VF3YBZMFB12517333, інвентарний 
номер 10510113, балансовою вартістю 4009298,55 грн., із нарахованим 
повним зносом; 

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

2.1. Комунального закладу "Інститут післядипломної педагогічної освіти 
Чернівецької області" на баланс обласної комунальної установи "Хотинський 
психоневрологічний будинок-інтернат" автомобіль ГАЗ 24-11, 1988 року 
випуску, реєстраційний номер СЕ5596АІ, номер шасі 1187095133497, 
інвентарний номер 101510003, балансовою вартістю 14324,33 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

2.2. Комунальної медичної установи "Обласне бюро судово-медичної 
експертизи" на баланс ОКНП "Чернівецька лікарня швидкої медичної 
допомоги" автомобіль ВАЗ 21070, 2008 року випуску, реєстраційний номер 
СЕ2420АС, номер шасі ХТА21070052179984, інвентарний номер 101510013, 
балансовою вартістю 23937,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

2.3. Магальського дитячого будинку-інтернату на баланс обласної 
комунальної установи "Хотинський психоневрологічний будинок-інтернат": 



2.3.1. Плуг ПН-3-35, 1980 року випуску, інвентарний номер 10133011, 
балансовою вартістю 728,00 грн., із нарахованим зносом 315,00 грн; 

2.3.2. Причеп тракторний 2ПТС-4, 1988 року випуску, інвентарний 
номер 10154016, балансовою вартістю 3094,00 грн., із нарахованим зносом 
1012,00 грн.; 

2.3.3. Граблі ворошилка ВВ-3.4, 2005 року випуску, інвентарний номер 
10540038, балансовою вартістю 6488,00 грн., із нарахованим зносом 2128,00 
грн.; 

2.3.4. Оприскувач 412 тр. навісний 400л. Virax 412, 2010 року випуску, 
інвентарний номер 10540044, балансовою вартістю 4600,00 грн., із 
нарахованим зносом 1502,00 грн.; 

2.3.5. Трактор МТЗ-82, 1993 року випуску, реєстраційний номер 7889ЧС, 
заводський номер 391753, інвентарний номер 10540026, балансовою вартістю 
17655,00 грн., із нарахованим зносом 4407,00 грн.; 

2.3.6. Косарка роторна навісна Virax Z-178, 2010 року випуску, 
інвентарний номер 10540045, балансовою вартістю 7600,00 грн., із 
нарахованим зносом 2488,00 грн. 

2.4. ОКНП "Чернівецька обласна клінічна лікарня" на баланс військової 
частини А3163 автомобіля УАЗ 452, 2004 року випуску, реєстраційний номер 
СЕ2887АА, номер шасі 37410040412625, інвентарний номер 101510083, 
балансовою вартістю 99960,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

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

3.1. ОКНП "Чернівецький обласний медичний діагностичний центр" 
шляхом продажу через аукціон: 

3.1.1. Автомобіль ГАЗ 31105-101М, 2006 року випуску, реєстраційний 
номер СЕ0088АК, номер шасі 31105070172687, інвентарний номер 10510005, 
балансовою вартістю 107782,59 грн., із нарахованим повним зносом; 

3.1.2. Автомобіль ГАЗ 31105-101М, 2006 року випуску, реєстраційний 
номер СЕ4731АН, номер шасі Х9631105071361360, інвентарний номер 
10510006, балансовою вартістю 118359,74 грн., із нарахованим повним 
зносом. 

3.2. ОКНП "Чернівецька обласна психіатрична лікарня" шляхом продажу 
через аукціон: 

3.2.1. ГАЗ-САЗ 3507, 1988 року випуску, реєстраційний номер 0323ЧВЛ, 
номер шасі 1125975, інвентарний номер 10510005, балансовою вартістю 
42010,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

3.2.2. ГАЗ 2413, 1988 року випуску, реєстраційний номер 2725ЧВА, 
номер кузова 0017275, інвентарний номер 10510006, балансовою вартістю 
15786,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

4. Надати дозвіл на списання в установленому порядку з балансу: 
4.1. Комунального закладу "Інститут післядипломної педагогічної освіти 

Чернівецької області": 



4.1.1. Ксерокс, інвентарний номер 101480319, балансовою вартістю 
4333,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

4.1.2. Комп'ютер учня, інвентарний номер 101480323, балансовою 
вартістю 3819,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

4.1.3. Комп'ютер учня, інвентарний номер 101480361, балансовою 
вартістю 3819,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

4.1.4. Комп'ютер учня, інвентарний номер 101480362, балансовою 
вартістю 3819,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

4.1.5. Комп'ютер викладача, інвентарний номер 101480012, балансовою 
вартістю 3819,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

4.1.6. Комп'ютер учня, інвентарний номер 101480363, балансовою 
вартістю 3819,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

4.1.7. Копіювальний апарат Canon, інвентарний номер 101490069, 
балансовою вартістю 3430,00 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                                             Олександр БОЛТУНОВ 
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