
ПРОТОКОЛ № 14 
 засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації та  

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

 
21 грудня 2016 року                                                    м. Чернівці 

 
Загальний склад постійної комісії – 11 депутатів. 
 
Присутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Білек О.В., Волошенюк М.В., 
Гливко А.Г., Грижук В.І., Мотуляк В.Д., Палій В.М., Семенюк І.В. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Гайничеру М.І., Ткачук В.В., Фрей П.П. 
 
 
Запрошені: 
 
Герман М.І. – заступник начальника управління з питань забезпечення 
повноважень щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого 
апарату обласної ради; 
Бардюк І.В. – начальник відділу орендних відносин та організації розрахунків 
управління з питань забезпечення повноважень щодо управління об’єктами 
спільної власності виконавчого апарату обласної ради; 
Бубнов К.І. - головний спеціаліст відділу орендних відносин та організації 
розрахунків управління з питань забезпечення повноважень щодо управління 
об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради; 
Луканюк О.В. – головний спеціаліст відділу обліку, використання та 
приватизації майна управління з питань забезпечення повноважень щодо 
управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради; 
Чернушка С.І. – заступник начальника юридичного відділу виконавчого 
апарату обласної ради; 
Дякова А.А. – директор Департаменту фінансів Чернівецької обласної 
державної адміністрації; 
Чепіль М.І. – головний лікар КМУ "Обласна дитяча клінічна лікарня"; 
Ванзуряк О.К. – директор ОКП "Центр комунального майна"; 
Григоришин Д.А. – інженер Чернівецького національно університету імені 
Юрія Федьковича; 
 

При формуванні порядку денного була внесена пропозиція голови 
постійної комісії Годнюк Л.О. виключити з порядку денного питання "Про 
розгляд звернення трудового колективу КМУ "Міський протитуберкульозний 
диспансер" від 29.11.2016 №Б-128 та від 20.12.2016 №Кол-138 щодо 
недопущення реорганізації даної установи" та перенести його розгляд 
наступного засідання комісії. 

 
Результат голосування: одноголосно - "за". 

 
 



 
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

 
1. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про обласний бюджет на 
2017 рік". 

Інформує: Дякова А.А., Чобан Ю.І. 
2. Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради "Про план роботи 

Чернівецької обласної ради на 2017 рік". 
Інформує: Герман М.І., Годнюк Л.О. 
3. Про розгляд звернення орендаря - Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича щодо погодження проектно-кошторисної 
документації на капітальний ремонт даху та фасаду орендованого майна за 
адресою: вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях. 

Інформує: Григоришин Д.А., Бардюк І.В., Ванзуряк О.К., Чернушка С.І. 
4. Про розгляд звернення Петричанського психоневрологічного 

будинку-інтернату від 13.10.2016 №296 щодо затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості). 

Інформує: Герман М.І., Чернушка С.І. 
5. Про розгляд звернення КМУ "Обласна дитяча клінічна лікарня" від 

23.11.2016 №01-01/976 щодо надання дозволу на переміщення навчальних 
аудиторій. 

Інформує: Чепіль М.І., Чернушка С.І., Герман М.І. 
6. Про розгляд звернення комунальної медичної установи 

"Чернівецька обласна психіатрична лікарня" від 25.08.2016 №471 (вхідний від 
18.11.2016 №39/2731) щодо надання дозволу на розробку технічної 
документації щодо поділу земельної ділянки площею 9,1816 га, що 
розташована за адресою: вул. Мусоргського, 2 в м. Чернівцях. 

Інформує: Герман М.І., Чернушка С.І. 
7. Про розгляд звернення обласної комунальної установи "Дитячий 

санаторій "Щербинці" від 07.12.2016 №22 щодо надання дозволу на розробку 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне 
користування. 

Інформує: Герман М.І., Чернушка С.І. 
8. Про розгляд звернення Чернівецької–Буковинської Консисторії 

УПЦ від 04.10.2016 вхідний №39/2259 щодо вилучення частини земельної 
ділянки за адресою: вул. Фастівська, 2 в м. Чернівцях, для обслуговування 
каплички. 

Інформує: Герман М.І., Чернушка С.І. 
9. Про розгляд звернення ТОВ "ЕКОФУД+" від 29.09.2016 №16/2 

щодо надання дозволу на укладання постійного договору сервітуту на 



користування земельною ділянкою орієнтованою площею 30 кв.м. за адресою: 
м. Чернівці, вул. Фастівська, 2, для встановлення пункту швидкого харчування 
без товарів підакцизної групи. 

Інформує: Герман М.І., Чернушка С.І. 
10. Про погодження переліку нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області, що може бути передано в 
оренду в 2017 році. 

Інформує: Бардюк І.В. 
11. Про списання та передачу окремого майна спільної власності 

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

 
І. Слухали: 

Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 
проект рішення сесії обласної ради "Про обласний бюджет на 2017 рік". 
Виступили: Дякова А.А., Палій В.М., Білек О.В. 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про обласний бюджет на 
2017 рік" для розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 
ІI. Слухали: 

Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради "Про план роботи 
Чернівецької обласної ради на 2017 рік". 
Виступили: Герман М.І., Годнюк Л.О. 

Вирішили:  

Рекомендувати проект рішення сесії обласної ради "Про план роботи 
Чернівецької обласної ради на 2017 рік" для розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

ІII. Слухали: 
Про розгляд звернення орендаря - Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича щодо погодження проектно-кошторисної 
документації на капітальний ремонт даху та фасаду орендованого майна за 
адресою: вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях. 



Виступили: Григоришин Д.А., Мотуляк В.Д. 

Вирішили:  

1. Вважати за доцільне проведення орендарем - ЧНУ імені Юрія 
Федьковича капітального ремонту даху та фасаду орендованого майна за 
адресою: вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях, в якості невід'ємних поліпшень, з 
подальшим зарахуванням вартості виконаних робіт в рахунок орендної плати. 

2. Погодити проектно-кошторисну документацію проектно-будівель-
ного кооперативу "ПБК Проектувальник" на капітальний ремонт даху та фасаду 
орендованого майна (згідно договору оренди в редакції додаткової угоди №38-
Д від 01.06.2007 між Чернівецькою обласною радою та ЧНУ імені Юрія 
Федьковича) за адресою: вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях та обсяг 
граничного рівня витрат у сумі 2492373 грн. 

3. Встановити, що після виконання робіт з невід'ємних поліпшень 
орендар надає обласній раді акти виконаних робіт, підтверджуючі документи та 
висновок незалежної експертизи виконаних робіт. 

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

 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

ІV. Слухали: 
Про розгляд звернення Петричанського психоневрологічного будинку-

інтернату від 13.10.2016 №296 щодо затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості). 
Виступили: Герман М.І., Чернушка С.І. 

Вирішили:  

1. Погодити затвердження Петричанському психоневрологічному 
будинку-інтернату технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площею: 

- 7,5411 га (кадастровий номер 7321088500:02:001:0337) за адресою: вул. 
Каденюка Л. 2, в с.  Петричанка Глибоцького району, Чернівецької області; 

- 15,6675 га (кадастровий номер 7321088500:02:001:0338) за адресою:         
с. Петричанка, Глибоцького району, Чернівецької області; 

- 6,2359 га (кадастровий номер 7321088500:02:001:0339) за адресою:          
с. Петричанка, Глибоцького району, Чернівецької області; 

- 3,1493 га (кадастровий номер 7321088500:02:001:0343) за адресою:           
с. Петричанка, Глибоцького району, Чернівецької області; 

- 0,6815 га (кадастровий номер 7321088500:02:001:0340) за адресою:            
с. Петричанка, Глибоцького району, Чернівецької області; 

- 0,3737 га (кадастровий номер 7321088500:02:001:0341) за адресою:             
с. Петричанка, Глибоцького району, Чернівецької області; 



- 0,3255 га (кадастровий номер 7321088500:02:001:0342) за адресою:              
с. Петричанка, Глибоцького району, Чернівецької області; 

- 9,8575 га (кадастровий номер 7321088500:02:002:0040) за адресою:           
Сучевенська сільська рада, Глибоцького району, Чернівецької області; 

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

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

V. Слухали: 
Про розгляд звернення КМУ "Обласна дитяча клінічна лікарня" від 

23.11.2016 №01-01/976 щодо надання дозволу на переміщення навчальних 
аудиторій. 
Виступили: Чепіль М.І., Чернушка С.І., Герман М.І. 

Вирішили:  

1. Звернення КМУ "Обласна дитяча клінічна лікарня" від 23.11.2016 №01-
01/976 щодо надання дозволу на переміщення навчальних аудиторій взяти до 
відома. 

2. Погодити надання дозволу головному лікарю КМУ "Обласна дитяча 
клінічна лікарня" на переміщення навчальних аудиторій, які знаходяться у 
безоплатній позичці Буковинського державного медичного університету, 
кафедрі педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, загальною площею 365,5 
кв.м., з 1-3 поверхів основного та інфекційного корпусу на 5 поверх основного 
корпусу, в межах площ дозволених рішенням сесії обласної ради № 139-12/12 
від 04.10.2012. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

VІ. Слухали: 
Про розгляд звернення комунальної медичної установи "Чернівецька 

обласна психіатрична лікарня" від 25.08.2016 №471 (вхідний від 18.11.2016 
№39/2731) щодо надання дозволу на розробку технічної документації щодо 
поділу земельної ділянки площею 9,1816 га, що розташована за адресою: вул. 
Мусоргського, 2 в м. Чернівцях. 
Виступили: Герман М.І., Чернушка С.І. 

Вирішили:  

1. Погодити надання дозволу комунальній медичній установі "Чернівецька 
обласна психіатрична лікарня" на розробку технічної документації щодо поділу 
земельної ділянки площею 9,1816 га, що розташована за адресою: вул. 
Мусоргського, 2 в м. Чернівцях (кадастровий номер земельної ділянки 
7310136300:08:001:0195), яка перебуває у постійному користуванні зазначеної 
установи (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 



реєстрацію права власності на земельну ділянку серія ЕКМ №853176 від 
15.10.2015) для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони 
здоров'я та соціальної допомоги (Код КВЦПЗ – 03.03), на такі земельні ділянки: 

1.1. земельна ділянка №1 площею 8,5978 га для будівництва та 
обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги. 

1.2. земельна ділянка №2 площею 0,5838 га для будівництва та 
обслуговування будівель та споруд. 

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

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

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

"Щербинці" від 07.12.2016 №22 щодо надання дозволу на розробку проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування. 
Виступили: Герман М.І., Чернушка С.І. 

Вирішили:  

1. Погодити надання дозволу обласній комунальній установі "Дитячий 
санаторій "Щербинці" на розроблення, з урахуванням вимог державних 
стандартів, норм і правил у сфері землеустрою, проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок в постійне користування установи, а саме: 

- Земельна ділянка №1 площею 5,4637 га за адресою: Новоселицький р-н, 
с. Щербинці, вул. Лісова,2, для будівництва і обслуговування санаторно-
оздоровчих закладів (код цільового призначення 06.01); 

- Земельна ділянка №2 площею 1,3355 га за адресою: Новоселицький р-н, 
с. Щербинці, вул. Центральна, 15 для будівництва і обслуговування санаторно-
оздоровчих закладів (код цільового призначення 06.01); 

- Земельна ділянка №3 площею 0,3784 га за адресою: Новоселицький р-н, 
с. Щербинці, вул. Лісова, 15-Б для будівництва і обслуговування санаторно-
оздоровчих закладів (код цільового призначення 06.01); 

- Земельна ділянка №4 площею 0,0262 га за адресою: Новоселицький р-н, 
с. Щербинці, вул. Центральна, 15-А для будівництва і обслуговування 
санаторно-оздоровчих закладів (код цільового призначення 06.01); 

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

 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 
 
 
 



VIII. Слухали: 
Про розгляд звернення Чернівецької–Буковинської Консисторії УПЦ від 

04.10.2016 вхідний №39/2259 щодо вилучення частини земельної ділянки за 
адресою: вул. Фастівська, 2 в м. Чернівцях, для обслуговування каплички. 
Виступили: Герман М.І., Чернушка С.І. 

Вирішили:  

Враховуючи, що земельна ділянка загальною площею 5,834 га 
зареєстрована в Державному земельному кадастрі відповідно до Закону 
України «Про державний земельний кадастр», а також у Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно згідно витягу з Державного реєстру серія ЕЕХ 
380668 від 29.04.2015 та знаходиться у постійному користуванні ОКУ "Лікарня 
швидкої медичної допомоги" вважати недоцільним вилучення частини 
земельної ділянки площею 0,0030 га, оскільки немає відповідного клопотання 
від головного лікаря ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомоги" щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 5,834 га за адресою: м. Чернівці, вул. 
Фастівська, 2. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

IX. Слухали: 
Про розгляд звернення ТОВ "ЕКОФУД+" від 29.09.2016 №16/2 щодо 

надання дозволу на укладання постійного договору сервітуту на користування 
земельною ділянкою орієнтованою площею 30 кв.м. за адресою: м. Чернівці, 
вул. Фастівська, 2, для встановлення пункту швидкого харчування без товарів 
підакцизної групи. 
Виступили: Герман М.І., Чернушка С.І. 

Вирішили:  

1. Погодити надання дозволу головному лікарю ОКУ "Лікарня швидкої 
медичної допомоги" на укладання з ТОВ "ЕКОФУД+" постійного договору 
сервітуту на користування земельною ділянкою орієнтованою площею 30 кв.м. 
за адресою: м. Чернівці, вул. Фастівська, 2 для встановлення пункту швидкого 
харчування без товарів підакцизної групи (мала архітектурна форма). 

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

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

X. Слухали: 
Про погодження переліку нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області, що може бути передано в 
оренду в 2017 році. 
Виступили: Бардюк І.В. 



Вирішили:  

1. Погодити перелік нерухомого майна, що може бути передано в 
оренду в 2017 році (додається). 

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

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

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

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

Вирішили:  

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

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

1.1.1. СТЕЛ-МЕДИКОМ 10Н-120 (установка для електрохімічного 
синтезу), 2008 року випуску, інвентарний номер 10470031, балансовою 
вартістю 88980,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.1.2. Апарат СТЕЛ-10Н-120 (установка для електрохімічного синтезу), 
2007 року випуску, інвентарний номер 10470536, балансовою вартістю 
10562,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.1.3. Комп'ютер процесор, 2001 року випуску, інвентарний номер 
10480400, балансовою вартістю 6581,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

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

1.2.1. А-т  ультразв. "КОНТРОЛ", 1985 року випуску, інвентарний номер 
10493468, балансовою вартістю 20000,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.2.2. Метатест М-1, 1992 року випуску, інвентарний номер 10493158, 
балансовою вартістю 5564,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.2.3. Бронхофіброскоп, 2004 року випуску, інвентарний номер 10493532, 
балансовою вартістю 51970,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.2.4. Монометр, 2001 року випуску, інвентарний номер 10433473, 
балансовою вартістю 9072,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.2.5. Калоріметр КФК-3, 1990 року випуску, інвентарний номер 10492788, 
балансовою вартістю 5331,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.2.6. Система обігріву пацієнта, 2004 року випуску, інвентарний номер 
10493531, балансовою вартістю 35000,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.2.7. Мікроскоп офтал. ЛІНЗА М, 1991 року випуску, інвентарний номер 
10452912, балансовою вартістю 11100,00 грн., із нарахованим повним зносом; 



1.2.8. Апарат "ЗАХВАТ", 1991 року випуску, інвентарний номер 10493126, 
балансовою вартістю 8342,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

2. Надати дозвіл на списання в установленому порядку з балансу: 
2.1. Комунальної установи "Чернівецький обласний клінічний 

онкологічний диспансер": 
2.1.1. Комп'ютер ACER4200D, 2009 року випуску, інвентарний номер 

10480055, балансовою вартістю 4844,00 грн. 
2.2. Обласної комунальної установи "Чернівецька обласна клінічна 

лікарня": 
2.2.1. А-т ШВЛ "РО-6", 1980 року випуску, інвентарний номер 10441687, 

балансовою вартістю 4143,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
2.2.2. А-т ШВЛ "ФАЗА", 1983 року випуску, інвентарний номер 10442126, 

балансовою вартістю 3072,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
2.2.3. Індікатор кислоти шлунка, 1992 року випуску, інвентарний номер 

10433234, балансовою вартістю 3248,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
2.2.4. Системний блок, 2006 року випуску, інвентарний номер 10481127, 

балансовою вартістю 4334,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
3. 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". 
 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                                           Л.Годнюк 
 
 
 
 
Секретар постійної комісії                                                                        А.Гливко 
 



 

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 
 
21 грудня 2016 р.  м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією 
проект рішення сесії обласної ради "Про 
обласний бюджет на 2017 рік" 

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про 
обласний бюджет на 2017 рік", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про обласний бюджет на 
2017 рік" для розгляду на сесії обласної ради. 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                                       Л.Годнюк 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
 
21 грудня 2016 р.  м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд проекту рішення сесії 
обласної ради "Про план роботи 
Чернівецької обласної ради на 2017 рік" 

 

 

Розглянувши та обговоривши проект рішення сесії обласної ради "Про 
план роботи Чернівецької обласної ради на 2017 рік", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати проект рішення сесії обласної ради "Про план роботи 
Чернівецької обласної ради на 2017 рік" для розгляду на сесії обласної ради. 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                                       Л.Годнюк 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
21 грудня 2016 м. Чернівці 
  

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення орендаря - Чернівецького наці-
онального університету імені Юрія Федьковича щодо 
погодження проектно-кошторисної документації на 
капітальний ремонт даху та фасаду орендованого май-
на за адресою: вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях 

Розглянувши та заслухавши звернення орендаря - Чернівецького національно-
го університету імені Юрія Федьковича щодо погодження проектно-кошторисної 
документації на капітальний ремонт даху та фасаду орендованого майна (згідно до-
говору оренди в редакції додаткової угоди №38-Д від 01.06.2007) за адресою: вул. 
Кафедральна, 2 в м. Чернівцях, враховуючи погодження балансоутримувача (ОКП 
"Центр комунального майна"), комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Вважати за доцільне проведення орендарем - ЧНУ імені Юрія Федько-

вича капітального ремонту даху та фасаду орендованого майна за адресою: вул. Ка-
федральна, 2 в м. Чернівцях, в якості невід'ємних поліпшень, з подальшим зараху-
ванням вартості виконаних робіт в рахунок орендної плати. 

2. Погодити проектно-кошторисну документацію проектно-будівельного 
кооперативу "ПБК Проектувальник" на капітальний ремонт даху та фасаду орендо-
ваного майна (згідно договору оренди в редакції додаткової угоди №38-Д від 
01.06.2007 між Чернівецькою обласною радою та ЧНУ імені Юрія Федьковича) за 
адресою: вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях та обсяг граничного рівня витрат у сумі 
2492373 грн. 

3. Встановити, що після виконання робіт з невід'ємних поліпшень орендар 
надає обласній раді акти виконаних робіт, підтверджуючі документи та висновок не-
залежної експертизи виконаних робіт. 

4. Внести проект рішення із зазначеного питання на розгляд сесії обласної 
ради. 
 
Голова постійної комісії       Л.Годнюк 
   



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
 
21 грудня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення Петричанського 
психоневрологічного будинку-інтернату 
від 13.10.2016 №296 щодо затвердження 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості)  

 

 

Розглянувши звернення Петричанського психоневрологічного будинку-
інтернату від 13.10.2016 №296 щодо затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) загальною площею земельних ділянок 43,832 га, які розташовані 
за адресами: с. Петричанка, Глибоцького району, Чернівецької області та 
Сучевенська сільська рада, Глибоцького району, Чернівецької області, 
комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити затвердження Петричанському психоневрологічному 
будинку-інтернату технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площею: 

- 7,5411 га (кадастровий номер 7321088500:02:001:0337) за адресою: вул. 
Каденюка Л. 2, в с.  Петричанка Глибоцького району, Чернівецької області; 

- 15,6675 га (кадастровий номер 7321088500:02:001:0338) за адресою:         
с. Петричанка, Глибоцького району, Чернівецької області; 

- 6,2359 га (кадастровий номер 7321088500:02:001:0339) за адресою:          
с. Петричанка, Глибоцького району, Чернівецької області; 

- 3,1493 га (кадастровий номер 7321088500:02:001:0343) за адресою:           
с. Петричанка, Глибоцького району, Чернівецької області; 

- 0,6815 га (кадастровий номер 7321088500:02:001:0340) за адресою:            
с. Петричанка, Глибоцького району, Чернівецької області; 

- 0,3737 га (кадастровий номер 7321088500:02:001:0341) за адресою:             
с. Петричанка, Глибоцького району, Чернівецької області; 



- 0,3255 га (кадастровий номер 7321088500:02:001:0342) за адресою:              
с. Петричанка, Глибоцького району, Чернівецької області; 

- 9,8575 га (кадастровий номер 7321088500:02:002:0040) за адресою:           
Сучевенська сільська рада, Глибоцького району, Чернівецької області; 

2. Внести відповідний проект рішення сесії обласної ради на 
розгляд сесії обласної ради. 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                                       Л.Годнюк 



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
 
21 грудня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення КМУ "Обласна 
дитяча клінічна лікарня" від 23.11.2016 
№01-01/976 щодо надання дозволу на 
переміщення навчальних аудиторій 

 

 
Розглянувши та обговоривши звернення КМУ "Обласна дитяча клінічна 

лікарня" від 23.11.2016 №01-01/976 щодо надання дозволу на переміщення 
навчальних аудиторій, комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Звернення КМУ "Обласна дитяча клінічна лікарня" від 23.11.2016 

№01-01/976 щодо надання дозволу на переміщення навчальних аудиторій 
взяти до відома. 

2. Погодити надання дозволу головному лікарю КМУ "Обласна дитяча 
клінічна лікарня" на переміщення навчальних аудиторій, які знаходяться у 
безоплатній позичці Буковинського державного медичного університету, 
кафедрі педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, загальною площею 365,5 
кв.м., з 1-3 поверхів основного та інфекційного корпусу на 5 поверх 
основного корпусу, в межах площ дозволених рішенням сесії обласної ради 
№ 139-12/12 від 04.10.2012. 
 
 
Голова постійної комісії                                                                      Л.Годнюк 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
 
21 грудня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення комунальної 
медичної установи "Чернівецька обласна 
психіатрична лікарня" від 25.08.2016 
№471 (вхідний від 18.11.2016 №39/2731) 
щодо надання дозволу на розробку 
технічної документації щодо поділу 
земельної ділянки площею 9,1816 га, яка 
розташована за адресою: вул. 
Мусоргського, 2 в м. Чернівцях 

 

 
Розглянувши та обговоривши звернення комунальної медичної установи 

"Чернівецька обласна психіатрична лікарня" від 25.08.2016 №471 (вхідний 
від 18.11.2016 №39/2731) щодо надання дозволу на розробку технічної 
документації щодо поділу земельної ділянки площею 9,1816 га, яка 
розташована за адресою: вул. Мусоргського, 2 в м. Чернівцях, комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Погодити надання дозволу комунальній медичній установі 

"Чернівецька обласна психіатрична лікарня" на розробку технічної 
документації щодо поділу земельної ділянки площею 9,1816 га, що 
розташована за адресою: вул. Мусоргського, 2 в м. Чернівцях (кадастровий 
номер земельної ділянки 7310136300:08:001:0195), яка перебуває у 
постійному користуванні зазначеної установи (витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну 
ділянку серія ЕКМ №853176 від 15.10.2015) для будівництва та 
обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги 
(Код КВЦПЗ – 03.03), на такі земельні ділянки: 



1.1. земельна ділянка №1 площею 8,5978 га для будівництва та 
обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги. 

1.2. земельна ділянка №2 площею 0,5838 га для будівництва та 
обслуговування будівель та споруд. 

2. Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії обласної 
ради. 
 
 
Голова постійної комісії                                                                      Л.Годнюк 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
 
21 грудня 2016 р.  м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 

Про розгляд звернення обласної 
комунальної установи "Дитячий 
санаторій "Щербинці" від 07.12.2016 №22 
щодо надання дозволу на розробку 
проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у постійне 
користування 

 

 

Розглянувши та обговоривши звернення обласної комунальної установи 
"Дитячий санаторій "Щербинці" від 07.12.2016 №22 щодо надання дозволу 
на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
постійне користування, комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити надання дозволу обласній комунальній установі "Дитячий 
санаторій "Щербинці" на розроблення, з урахуванням вимог державних 
стандартів, норм і правил у сфері землеустрою, проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок в постійне користування установи, а саме: 

- Земельна ділянка №1 площею 5,4637 га за адресою: Новоселицький р-
н, с. Щербинці, вул. Лісова,2, для будівництва і обслуговування санаторно-
оздоровчих закладів (код цільового призначення 06.01); 

- Земельна ділянка №2 площею 1,3355 га за адресою: Новоселицький р-
н, с. Щербинці, вул. Центральна, 15 для будівництва і обслуговування 
санаторно-оздоровчих закладів (код цільового призначення 06.01); 

- Земельна ділянка №3 площею 0,3784 га за адресою: Новоселицький р-
н, с. Щербинці, вул. Лісова, 15-Б для будівництва і обслуговування 
санаторно-оздоровчих закладів (код цільового призначення 06.01); 

- Земельна ділянка №4 площею 0,0262 га за адресою: Новоселицький р-
н, с. Щербинці, вул. Центральна, 15-А для будівництва і обслуговування 
санаторно-оздоровчих закладів (код цільового призначення 06.01); 

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

 

Голова постійної комісії                                                                       Л.Годнюк 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
 

21 грудня 2016 р.  м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 

Про розгляд звернення Чернівецької–
Буковинської Консисторії УПЦ від 
04.10.2016 вхідний №39/2259 щодо 
вилучення частини земельної ділянки за 
адресою: вул. Фастівська, 2 в м. 
Чернівцях, для обслуговування каплички 

 

 

Розглянувши та обговоривши звернення Чернівецької–Буковинської 
Консисторії УПЦ від 04.10.2016 вхідний №39/2259 щодо вилучення частини 
земельної ділянки площею 0,0030 га, за адресою: вул. Фастівська, 2 в м. 
Чернівцях, для обслуговування каплички, комісія  

ВИРІШИЛА: 

Враховуючи, що земельна ділянка загальною площею 5,834 га 
зареєстрована в Державному земельному кадастрі відповідно до Закону 
України «Про державний земельний кадастр», а також у Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно згідно витягу з Державного реєстру серія 
ЕЕХ 380668 від 29.04.2015 та знаходиться у постійному користуванні ОКУ 
"Лікарня швидкої медичної допомоги" вважати недоцільним вилучення 
частини земельної ділянки площею 0,0030 га, оскільки немає відповідного 
клопотання від головного лікаря ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомоги" 
щодо поділу земельної ділянки загальною площею 5,834 га за адресою:                
м. Чернівці, вул. Фастівська, 2. 
 
 

Голова постійної комісії                                                                       Л.Годнюк 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
21 грудня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення ТОВ "ЕКОФУД+" 
від 29.09.2016 №16/2 щодо надання дозволу 
на укладання постійного договору 
сервітуту на користування земельною 
ділянкою орієнтованою площею 30 кв.м. за 
адресою: м. Чернівці, вул. Фастівська, 2, 
для встановлення пункту швидкого 
харчування без товарів підакцизної групи 

 
Розглянувши звернення ТОВ "ЕКОФУД+" від 29.09.2016 №16/2 щодо 

надання дозволу на укладання постійного договору сервітуту на користування 
земельною ділянкою орієнтованою площею 30 кв.м. за адресою: м. Чернівці, 
вул. Фастівська, 2, для встановлення пункту швидкого харчування без товарів 
підакцизної групи, комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Погодити надання дозволу головному лікарю ОКУ "Лікарня швидкої 

медичної допомоги" на укладання з ТОВ "ЕКОФУД+" постійного договору 
сервітуту на користування земельною ділянкою орієнтованою площею 30 кв.м. 
за адресою: м. Чернівці, вул. Фастівська, 2 для встановлення пункту швидкого 
харчування без товарів підакцизної групи (мала архітектурна форма). 

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

 
Голова постійної комісії             Л.Годнюк 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
 
21 грудня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про погодження переліку 
нерухомого майна спільної 
власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст області, що може 
бути передано в оренду в 2017 році 

 

 
Розглянувши пропозиції балансоутримувачів щодо переліку майна, яке 

може бути передано в оренду в 2017 році та відповідно до пунктів 3.1. та 3.2. 
Положення про порядок та умови оренди майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області, комісія   

 
ВИРІШИЛА: 

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

оренду в 2017 році (додається). 

2. Встановити, що за пропозиціями балансоутримувачів та власника 

майна зазначений перелік протягом року може уточнюватися. 

 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                                     Л. Годнюк                                              



№ 
з/п

Перелік нерухомого 
майна

Балансоутримувач Адреса об'єкту Площа,  
кв.м.

Мета оренди

1 літ. "Е.К.М.Н.Т."                                 
(мансарда 2-го поверху)

127,8;     
96,1

2 літ. "А" корпус № 4 
(підвальне приміщення) 59,8

3 літ. "Л" корпус № 5  
(добудова) 7,4

4 частина адмінбудівлі                          
літ. "А"

Чернівецьке 
комунальне обласне 

бюро технічної 
інвентаризації

м. Чернівці, вул. А. 
Барбюса, 20 69,7 офісне 

приміщення

5 Частина гаражу 427 за пропозицією 
орендаря

6 Приміщення котельні 102 за пропозицією 
орендаря

7 Праве крило 5-го 
поверху будівлі

Центр по 
нарахуванню та 

здійсненню 
соціальних витрат

м. Чернівці,                   
вул. Головна, 245 149,7 офісне 

приміщення

8 Мансарда літ "А" 
ОКП "Центр 

комунального 
майна"

м. Чернівці, вул. 
Федьковича, 52 139,3 офісне 

приміщення

9 Перший поверх будівлі 
літ "А"

ОКП "Центр 
комунального 

майна"

м. Чернівці, вул. 
Федьковича, 52 174 офісне 

приміщення

10 Адмінбудівля літ "А"
ОКП "Центр 

комунального 
майна"

м. Чернівці, вул. 
Енергетична, 2 180,1 офісне 

приміщення

Погоджено:

ОКУ "Чернівецька 
обласна клінічна 

лікарня"

м. Чернівці, вул. 
Головна, 137

офісні та 
виробничі 

приміщення 

ОКП 
"Кіновідеопрокат"

м. Чернівці,                          
вул. Паризької 

Комуни,1

Пропозиції балансоутримувачів щодо майна, яке може бути                                                      
передано в оренду в 2015 році

висновок постійної комісії
обласної ради з питань
приватизації та управління
об'єктами спільної
власності територіальних
громад сіл, селищ, міст
області від 11.12.2014



11 Бокси та підсобні 
приміщення літ "Б"

ОКП "Центр 
комунального 

майна"

м. Чернівці, вул. 
Енергетична, 2 574,8

майстерня з 
ремонту 

автомобілів, 
складські 

приміщення

12 Навіси літ "В"
ОКП "Центр 

комунального 
майна"

м. Чернівці, вул. 
Енергетична, 2 597,9 автостоянка

13 Приміщення підвалу  
будівлі літ "Б"

ОКП "Центр 
комунального 

майна"

м. Чернівці, пров. 
Текстильників, 1 1029,7

склад; 
виробничі 

приміщення

14
Частина приміщення 

першого поверху 
будівлі літ "Б"

ОКП "Центр 
комунального 

майна"

м. Чернівці, пров. 
Текстильників, 1 493,7

склад; 
виробничі 

приміщення

15
Частина приміщень 

першого поверху 
будівлі літ "Б"

ОКП "Центр 
комунального 

майна"

м. Чернівці, пров. 
Текстильників, 1 227,5

склад; 
виробничі 

приміщення

16 Частина приміщень 
будівлі літ "Ж"

ОКП "Центр 
комунального 

майна"

м. Чернівці, пров. 
Текстильників, 1 65,1 за пропозицією 

орендаря

17 Частина приміщень 
будівлі літ "Ж"

ОКП "Центр 
комунального 

майна"

м. Чернівці, пров. 
Текстильників, 1 69,1 за пропозицією 

орендаря

18 Приміщення складу літ 
"А-1"

Обласна база 
спецмедпостачання

м. Хотин, вул. 
Підлубного, 2 Б 1301,5 за пропозицією 

орендаря

19 Приміщення прохідної 
літ "Б"

Обласна база 
спецмедпостачання

м. Хотин, вул. 
Підлубного, 2 Б 7,4 за пропозицією 

орендаря

20 Приміщення складу літ 
"В"

Обласна база 
спецмедпостачання

м. Хотин, вул. 
Підлубного, 2 Б 21,8 за пропозицією 

орендаря

21 Приміщення складу літ 
"Г"

Обласна база 
спецмедпостачання

м. Хотин, вул. 
Підлубного, 2 Б 14,6 за пропозицією 

орендаря

22 Приміщення складу літ 
"Д"

Обласна база 
спецмедпостачання

м. Хотин, вул. 
Підлубного, 2 Б 79,2 за пропозицією 

орендаря

23
Частина приміщення 

першого поверху 
будівлі літ "Б"

КМУ "Чернівецький 
обласний клінічний 

кардіологічний 
диспансер"

м. Чернівці, вул. 
Героїв Майдану, 

230
12,3 розміщення 

буфету

24 Рятувальна станція літ. 
"А"

ОКП "Центр 
комунального 

майна"

м. Чернівці, вул. 
Парковий проїзд, 

16-Б
71,9 За пропозицією 

орендаря

25 Рятувальна станція літ. 
"А", "Б", погріб

ОКП "Центр 
комунального 

майна"

Сокирянський 
район, с. Ожеве, 

вул. Головна, 1-В
49,4 За пропозицією 

орендаря



26 Рятувальна станція літ. 
"А", "Б", "В", "Г", "Д"

ОКП "Центр 
комунального 

майна"

Новоселицький 
район, с. 
Чорнівка,                       

вул. Чорнівська, 1

253,3 За пропозицією 
орендаря







№ 
з/п

Перелік нерухомого 
майна

Балансоутримувач Адреса об'єкту Площа,  
кв.м.

Мета оренди

1 частина адмінбудівлі                          
літ. "А"

Чернівецьке 
комунальне обласне 

бюро технічної 
інвентаризації

м. Чернівці, вул. А. 
Барбюса, 20 69,7

розміщення 
офісного 

приміщення

кабінет 65 29,8
кабінет 66 18,1
кабінет 67 16,1
кабінет 68  14,8
кабінет 69 15,7
кабінет 70 15,8

3 частина приміщення 1-го 
поверху будівлі літ "Б"

ОКУ "Чернівецький 
обласний госпіталь 

ветеранів війни"

м. Чернівці, вул. 
Фастівська, 20 45,2 розміщення 

аптеки

літ. "Е.К.М.Н.Т."                                 
(мансарда 2-го поверху)

127,8;    
96,1

літ. "А" корпус № 4 
(підвальне приміщення) 59,8

5 Частина гаражу ОКП 
"Кіновідеопрокат"

м. Чернівці,                          
вул. Паризької 

Комуни,1
427 за пропозицією 

орендаря

6 Мансарда літ "А" ОКП "Центр 
комунального майна"

м. Чернівці, вул. 
Федьковича, 52 139,3 офісне 

приміщення

7 Перший поверх будівлі 
літ "А"

ОКП "Центр 
комунального майна"

м. Чернівці, вул. 
Федьковича, 52 174 офісне 

приміщення

8 Адмінбудівля літ "А" ОКП "Центр 
комунального майна"

м. Чернівці, вул. 
Енергетична, 2 180,1

офісне 
приміщення; 

складське 
приміщення

9
Автомобільні бокси та 

підсобні приміщення літ 
"Б"

ОКП "Центр 
комунального майна"

м. Чернівці, вул. 
Енергетична, 2 574,8 СТО; складське 

приміщення

10 Навіси літ "В" ОКП "Центр 
комунального майна"

м. Чернівці, вул. 
Енергетична, 2 597,9

автостоянка;          
за пропозицією 

орендаря

офісне 
приміщення2

4

розміщення 
виробничих та 

офісних 
приміщень

ОКУ "Чернівецька 
обласна клінічна 

лікарня"

м. Чернівці, вул. 
Головна, 137

Пропозиції балансоутримувачів щодо майна, яке може бути                                                      
передано в оренду в 2016 році

Погоджено:
висновок постійної комісії
обласної ради з питань
приватизації та управління
об'єктами спільної
власності територіальних
громад сіл, селищ, міст
області від 23.12.2015

Центр по нарахуванню 
та здійсненню 

соціальних виплат

м. Чернівці,                   
вул. Головна, 245



11
Частина приміщення 

першого поверху будівлі 
літ "А"

ОКП "Центр 
комунального майна"

м. Чернівці, пров. 
Текстильників, 1 270,7 офісне 

приміщення

14 Приміщення підвалу  
будівлі літ "Б"

ОКП "Центр 
комунального майна"

м. Чернівці, пров. 
Текстильників, 1 1029,7 склад; виробничі 

приміщення

15
Частина приміщення 

першого поверху будівлі 
літ "Б"

ОКП "Центр 
комунального майна"

м. Чернівці, пров. 
Текстильників, 1 431,7 склад; виробничі 

приміщення

16 Частина приміщення 
будівлі літ "Ж"

ОКП "Центр 
комунального майна"

м. Чернівці, пров. 
Текстильників, 1 69,1 за пропозицією 

орендаря

17 Частина приміщення 
будівлі літ "Ж"

ОКП "Центр 
комунального майна"

м. Чернівці, пров. 
Текстильників, 1 65,1 за пропозицією 

орендаря

18 Гаражні бокси та підсобні 
приміщення

ОКП "Центр 
комунального майна"

м. Чернівці, вул. 
Кошового, 21-а 122,3 за пропозицією 

орендаря

19 Рятувальна станція літ. 
"А"

ОКП "Центр 
комунального майна"

м. Чернівці, вул. 
Парковий проїзд, 16-

Б
71,9 за пропозицією 

орендаря

20 Рятувальна станція літ. 
"А", "Б", погріб

ОКП "Центр 
комунального майна"

Сокирянський 
район, с. Ожеве, 

вул. Головна, 1-В
49,4 за пропозицією 

орендаря

21 Рятувальна станція літ. 
"А", "Б", "В", "Г", "Д"

ОКП "Центр 
комунального майна"

Новоселицький 
район, с. Чорнівка,                       
вул. Чорнівська, 1

253,3 за пропозицією 
орендаря

22 Будівля аптеки літ "А", 
сарай літ "Б"

ОКП "Буковина-
Фарм"

м. Чернівці, вул. 
Лермонтова, 4 480,5 розміщення 

аптеки

23 Приміщення складу літ 
"А-1"

Обласна база 
спецмедпостачання

м. Хотин, вул. 
Підлубного, 2 Б 1301,5 за пропозицією 

орендаря

24 Приміщення прохідної літ 
"Б"

Обласна база 
спецмедпостачання

м. Хотин, вул. 
Підлубного, 2 Б 7,4 за пропозицією 

орендаря

25 Приміщення складу літ 
"В"

Обласна база 
спецмедпостачання

м. Хотин, вул. 
Підлубного, 2 Б 21,8 за пропозицією 

орендаря

26 Приміщення складу літ 
"Г"

Обласна база 
спецмедпостачання

м. Хотин, вул. 
Підлубного, 2 Б 14,6 за пропозицією 

орендаря

27 Приміщення складу літ 
"Д"

Обласна база 
спецмедпостачання

м. Хотин, вул. 
Підлубного, 2 Б 79,2 за пропозицією 

орендаря





№ 
з/п

Перелік нерухомого 
майна

Балансоутримувач Адреса об'єкту Площа,  
кв.м.

Мета оренди

1 Частина адмінбудівлі                          
літ. А

Чернівецьке 
комунальне обласне 

бюро технічної 
інвентаризації

м. Чернівці,                            
вул. А. Барбюса, 20 69,7

розміщення 
офісного 

приміщення

2 Частина приміщення 
поліклініки літ. А 1

розміщення 
терміналу 

самообслуговува
ння

3 Частина приміщення 
стаціонару літ. Б 1

розміщення 
терміналу 

самообслуговува
ння

4 Частина приміщення 
їдальні

Бальнеологічний 
санаторій "Брусниця"

Кіцманський район, 
с. Кальнівці, вул. 
Буковинська, 1

19,5 розміщення 
торгової точки

5 Частина підвального 
приміщення 

Чернівецький 
обласний навчально-

курсовий комбінат 
ЖКГ

м. Чернівці, вул. Л. 
Кобилиці, 21А 18 за пропозицією 

орендаря

6 Приміщення складів Обласна база 
спецмедпостачання

м. Хотин, вул. 
Підлубного, 2 Б 1424,5 за пропозицією 

орендаря

7 Мансарда літ "А" ОКП "Центр 
комунального майна"

м. Чернівці, вул. 
Федьковича, 52 139,3 за пропозицією 

орендаря

8 Перший поверх будівлі 
літ "А"

ОКП "Центр 
комунального майна"

м. Чернівці, вул. 
Федьковича, 52 174 за пропозицією 

орендаря

9
Частина приміщення 

першого поверху будівлі 
літ "А"

ОКП "Центр 
комунального майна"

м. Чернівці, пров. 
Текстильників, 1 353,7 за пропозицією 

орендаря

10 Приміщення підвалу  
будівлі літ "Б"

ОКП "Центр 
комунального майна"

м. Чернівці, пров. 
Текстильників, 1 1029,7 за пропозицією 

орендаря

11
Частина приміщення 

(побутові приміщення) 
будівлі літ "Ж"

ОКП "Центр 
комунального майна"

м. Чернівці, пров. 
Текстильників, 1 61,3 за пропозицією 

орендаря

Погоджено:
висновок постійної комісії
обласної ради з питань
приватизації та управління
об'єктами спільної
власності територіальних
громад сіл, селищ, міст
області від 21.12.2016

Пропозиції балансоутримувачів щодо майна, яке може бути                                                      
передано в оренду в 2017 році

Обласний клінічний 
кардіологічний 

диспансер

м. Чернівці, вул. 
Героїв Майдану, 230



12
Частина приміщення 

(гаражний бокс) будівлі 
літ "Ж"

ОКП "Центр 
комунального майна"

м. Чернівці, пров. 
Текстильників, 1 65,1 за пропозицією 

орендаря

13
Частина приміщення 

(бокс на 3 гаражі) будівлі 
літ "Ж"

ОКП "Центр 
комунального майна"

м. Чернівці, пров. 
Текстильників, 1 135 за пропозицією 

орендаря

14 Рятувальна станція літ. 
"А", "Б", "В", "Г", "Д"

ОКП "Центр 
комунального майна"

Новоселицький 
район, с. Чорнівка,                       
вул. Чорнівська, 1

253,3 за пропозицією 
орендаря

15 літ. "Е.К.М.Н.Т."                                 
(мансарда 2-го поверху)

127,8;    
96,1

16 літ. "А" корпус № 4 
(підвальне приміщення) 59,8

17 Частина приміщення 5-го 
поверху будівлі

Центр по нарахуванню 
та здійсненню 

соціальних виплат

м. Чернівці, вул. 
Головна, 245 99,7

розміщення 
офісних 

приміщень

ОКУ "Чернівецька 
обласна клінічна 

лікарня"

м. Чернівці, вул. 
Головна, 137

розміщення 
виробничих та 

офісних 
приміщень



 

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 
 
21 грудня 2016 р. м. Чернівці 

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

 

 

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

ВИРІШИЛА: 

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

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

1.1.1. СТЕЛ-МЕДИКОМ 10Н-120 (установка для електрохімічного 
синтезу), 2008 року випуску, інвентарний номер 10470031, балансовою 
вартістю 88980,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.1.2. Апарат СТЕЛ-10Н-120 (установка для електрохімічного синтезу), 
2007 року випуску, інвентарний номер 10470536, балансовою вартістю 
10562,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.1.3. Комп'ютер процесор, 2001 року випуску, інвентарний номер 
10480400, балансовою вартістю 6581,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

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



1.2.1. А-т  ультразв. "КОНТРОЛ", 1985 року випуску, інвентарний номер 
10493468, балансовою вартістю 20000,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.2.2. Метатест М-1, 1992 року випуску, інвентарний номер 10493158, 
балансовою вартістю 5564,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.2.3. Бронхофіброскоп, 2004 року випуску, інвентарний номер 
10493532, балансовою вартістю 51970,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.2.4. Монометр, 2001 року випуску, інвентарний номер 10433473, 
балансовою вартістю 9072,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.2.5. Калоріметр КФК-3, 1990 року випуску, інвентарний номер 
10492788, балансовою вартістю 5331,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.2.6. Система обігріву пацієнта, 2004 року випуску, інвентарний номер 
10493531, балансовою вартістю 35000,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.2.7. Мікроскоп офтал. ЛІНЗА М, 1991 року випуску, інвентарний 
номер 10452912, балансовою вартістю 11100,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.2.8. Апарат "ЗАХВАТ", 1991 року випуску, інвентарний номер 
10493126, балансовою вартістю 8342,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

2. Надати дозвіл на списання в установленому порядку з балансу: 
2.1. Комунальної установи "Чернівецький обласний клінічний 

онкологічний диспансер": 
2.1.1. Комп'ютер ACER4200D, 2009 року випуску, інвентарний номер 

10480055, балансовою вартістю 4844,00 грн. 
2.2. Обласної комунальної установи "Чернівецька обласна клінічна 

лікарня": 
2.2.1. А-т ШВЛ "РО-6", 1980 року випуску, інвентарний номер 10441687, 

балансовою вартістю 4143,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
2.2.2. А-т ШВЛ "ФАЗА", 1983 року випуску, інвентарний номер 

10442126, балансовою вартістю 3072,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
2.2.3. Індікатор кислоти шлунка, 1992 року випуску, інвентарний номер 

10433234, балансовою вартістю 3248,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
2.2.4. Системний блок, 2006 року випуску, інвентарний номер 10481127, 

балансовою вартістю 4334,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
3. Встановити, що всі деталі, вузли та матеріали розібраного 

демонтованого обладнання, які придатні для подальшого використання, 
оприбутковуються на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку, а 
непридатні, як вторинна сировина, обов'язково здаються установі, на яку 
покладено збір такої сировини. 
 
 
Голова постійної комісії                                                                       Л.Годнюк 
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