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Додаток 

до рішення тридцять сьомої сесії  

Вижницької  районної ради  

VII скликання  

05 серпня 2020 р. №74-37/20 

 

Перелік другого типу  

об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району  –  

Перелік  об’єктів, що передаються в оренду без проведення аукціону 
 

№ 

з/п 

 

Назва об'єкта 

 
Місцезнаходження об'єкта 

 
Тип об'єкта 

 

Знаходяться в 

оренді/позицчі 

для 
 

Площа, 

кв.м 

 

КОД ЄДРПОУ 

балансоутримувача 

об'єкта 

 

Найменування 

балансоутримувача 

об'єкта 

 

Примітка 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1. 

 

Частина 

нежитлових 

приміщень 

будівлі 

 

 

59200,Чернівецька область, 

м.Вижниця, 

 вул.Українська, 20 

 

 

нерухоме майно 

 

розміщення 

Вижницького РВ 

УДМС України 
 

 

92,40 

 

 

21449448 

 

 

Вижницька 

 районна рада 

 

 

Перебуває в оренді 

 

2. Частина 

нежитлових 

приміщень 

адмінбудівлі 

 

59200, Чернівецька область,  

м.Вижниця,  

вул.Українська, 88-а 

 

нерухоме майно розміщення 

службового 

кабінету 

Вижницького 

районного центру 

надання 

соціальних послуг 

 

 

 

18,30 

21449448 Вижницька 

 районна рада 

 

 

Перебуває в оренді 

 

3. Частина 

нежитлових 

приміщень 

будівлі 

 

59200, Чернівецька область, 

м.Вижниця, вул.Січових 

Стрільців, 4-в 

 

нерухоме майно розміщення 

Вижницького РВ 

ДРАЦС Південно-

західного  

міжрегіонального 

управління 

Міністерства 

юстиці 

 

 

207,70 

21449448 Вижницька 

 районна рада 

 

 

Перебуває в оренді 
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№ 

з/п 

 

Назва об'єкта 

 
Місцезнаходження об'єкта 

 
Тип об'єкта 

 

Знаходяться в 

оренді/позицчі 

для 
 

Площа, 

кв.м 

 

КОД ЄДРПОУ 

балансоутримувача 

об'єкта 

 

Найменування 

балансоутримувача 

об'єкта 

 

Примітка 

 

4. Частина 

нежитлових 

приміщень 

(гараж) 

 

59200,Чернівецька область, 

м.Вижниця, вул.Січових 

Стрільців, 4 

 

нерухоме майно розміщення 

Вижницького РВ 

ДРАЦС Південно-

західного  

міжрегіонального 

управління 

Міністерства 

юстиці  

 

 

 

28,50 

21449448 Вижницька 

 районна рада 

 

 

Перебуває в оренді 

 

5. Нежитлове 

приміщення 

 

59200, Чернівецька область, 

м.Вижниця, вул.Січових 

Стрільців, 4а 

 

нерухоме майно розміщення 

Вижницького 

районного 

військового 

комісаріату 

 

 

440,20 

21449448 Вижницька 

 районна рада 

 

 

Перебуває в оренді 

 

6. Частина 

нежитлових 

приміщень 

(гараж) 

 

59200,Чернівецька область, 

м.Вижниця, вул.Січових 

Стрільців, 4 

 

нерухоме майно розміщення 

Вижницького 

районного 

військового 

комісаріату 

(гаражі) 

 

 

 

88,50 

21449448 Вижницька 

 районна рада 

 

 

Перебуває в оренді 

 

7. Частина 

нежитлових 

приміщень (тир) 

 

59200,Чернівецька область, 

м.Вижниця, вул.Січових 

Стрільців, 4б 

 

нерухоме майно розміщення тиру 

ГУ НПУ в 

Чернівецькій 

області 

 

 

352,30 

21449448 Вижницька 

 районна рада 

 

 

Перебуває в оренді 

 

8. Частина 

нежитлових 

приміщень 

будівлі 

 

59200,Чернівецька область, 

м.Вижниця, вул.Січових 

Стрільців, 4в 

 

нерухоме майно розміщення 

службових 

кабінетів ГУ НПУ 

в Чернівецькій 

області 

 

 

104,50 

21449448 Вижницька 

 районна рада 

 

 

Перебуває в оренді 

 

9. Частина 

нежитлових 

приміщень 

адмінбудівлі 

59200, Чернівецька область, 

м.Вижниця, вул.Українська, 

88-а 

 

нерухоме майно розміщення 

службового 

кабінету 

Вижницького 

 

51,10 

21449448 Вижницька 

 районна рада 

 

 

Перебуває в оренді 
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№ 

з/п 

 

Назва об'єкта 

 
Місцезнаходження об'єкта 

 
Тип об'єкта 

 

Знаходяться в 

оренді/позицчі 

для 
 

Площа, 

кв.м 

 

КОД ЄДРПОУ 

балансоутримувача 

об'єкта 

 

Найменування 

балансоутримувача 

об'єкта 

 

Примітка 

 

 районного центру 

надання 

соціальних послуг 

 
10. Частина 

нежитлових 

приміщень 

адмінбудівлі та 

гаражів 

 

59200, Чернівецька область, 

м.Вижниця, вул.Українська, 

88-а 

 

нерухоме майно розміщення 

службових 

кабінетів та 

гаражів 

Вижницької  РДА 

 

 

 

767,20 

21449448 Вижницька 

 районна рада 

 

 

Перебуває в оренді 

 

11. Частина 

нежитлових 

приміщень 

адмінбудівлі та 

гаражів 

 

59200, Чернівецька область, 

м.Вижниця, вул.Українська, 

88-а 

 

нерухоме майно розміщення 

службових 

кабінетів та 

гаражів відділу 

освіти 

Вижницької РДА 

 

 

 

181,50 

21449448 Вижницька 

 районна рада 

 

 

Перебуває в оренді 

 

12. Частина 

нежитлових 

приміщень 

адмінбудівлі 

 

59200, Чернівецька область, 

м.Вижниця, вул.Українська, 

88-а 

 

нерухоме майно розміщення 

службового 

кабінету сектору 

культури, молоді 

та спорту 

Вижницької  РДА 

 

 

24,60 

21449448 Вижницька 

 районна рада 

 

 

Перебуває в оренді 

 

13. Нежитлова 

будівля 

 

59200,Чернівецька область, 

м.Вижниця, вул.Небесної 

Сотні,5 

 

нерухоме майно розміщення музею 

коледжу 

 

251,40 21449448 Вижницька 

 районна рада 

 

 

Перебуває в оренді 

 

14. Нежитлова 

будівля 

 

59200, Чернівецька область, 

м.Вижниця, 

вул.Шухевича,14 

 

нерухоме майно розміщення 

приватного 

підприємства 

«Медіа центр 

«Вижницькі обрії» 

 

238,00 21449448 Вижницька 

 районна рада 

 

 

Перебуває в оренді 

 

15. Частина 

нежитлових 

приміщень 

59200, Чернівецька область, 

м.Вижниця, вул.Й.Бурги,5 

 

 розміщення 

кабінетів КНП 

"Вижницький 

ЦПМСД 

153,85  

02005697 

 

КНП "Вижницька 

районна лікарня" 

 

 

Перебуває в оренді 
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№ 

з/п 

 

Назва об'єкта 

 
Місцезнаходження об'єкта 

 
Тип об'єкта 

 

Знаходяться в 

оренді/позицчі 

для 
 

Площа, 

кв.м 

 

КОД ЄДРПОУ 

балансоутримувача 

об'єкта 

 

Найменування 

балансоутримувача 

об'єкта 

 

Примітка 

 

будівлі 

 

Вижницької міської 

ради" 

 
16. Частина 

нежитлових 

приміщень 

будівлі 

 

59200, Чернівецька область, 

м.Вижниця, вул.Й.Бурги,5 

 

нерухоме майно розміщення офісу 

Вижницької 

районної організації 

Товариства 

Червоного Хреста  

 

 

31,10 

 

02005697 

 

КНП "Вижницька 

районна лікарня" 

 

 

Перебуває в оренді 

 

17. Частина 

нежитлових 

приміщень 

будівлі 

 

59200, Чернівецька область, 

м.Вижниця, вул.Й.Бурги,5 

 

нерухоме майно розміщення 

медичного кабінету  

КМУ 

«Чернівецький 

облнаркодиспансер» 

 

 

17,30 

 

02005697 

 

КНП "Вижницька 

районна лікарня" 

 

 

Перебуває в оренді 

 

18. Частина 

нежитлових 

приміщень 

будівлі 

59200, Чернівецька область, 

м.Вижниця, вул.Івасюка,7 

 

нерухоме майно для Вижницької 

школи мистецтв для 

занять з хореографії 

 

 

 

100,50 
04062096 

сектор культури, 

молоді  та спорту 

Вижницької РДА 

 

Перебуває в оренді 

 

19. Частина 

нежитлових 

приміщень 

будівлі 

59200, Чернівецька область, 

м.Вижниця, вул.Івасюка,7 

 

нерухоме майно для Вижницької 

художньої школи  

 

 

108,00 
04062096 

сектор культури, 

молоді  та спорту 

Вижницької РДА 

 

Перебуває в оренді 

 

20. Частина 

нежитлового 

приміщення 

будівлі 

59200, Чернівецька область,  

м.Вижниця,  

вул.Українська, 107 

 

нерухоме майно розміщення 

навчально-

консультаційного 

пункту НМЦ ЦЗ та 

БЖД Чернівецької 
області 

 

 

10,50 

 

 

21449448 

 

Вижницька 

 районна рада 

 

 

Пропонується для 

надання в оренді 

 

 

 

 

 

Керуючий справами районної ради       Георгій ІВОНЯК 

 

 


