
ПРОЕКТ 

оновлений 

 
УКРАЇНА  

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

______________________ СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   №________________ 

 
_________________  2019  року м. Вижниця 

Про затвердження Переліку 

об'єктів спільної власності  

територіальних громад сіл,  

селища та міст Вижницького району 

 

Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43, частиною 5 статті 60 Закону України  «Про 

місцеве самоврядування в Україні», з метою належного здійснення повноважень з питань 

управління, обліку та ефективного використання об’єктів спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міст району, враховуючи прийняті Вижницькою районною радою рішення 

про передачу об’єктів зі спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

Вижницького району у комунальну власність окремих територіальних громад району за 

період 2016-2019 років, беручи до уваги рекомендації постійної комісії районної ради з питань 

власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони довкілля та 

надзвичайних ситуацій з цього питання, районна рада    

 

ВИРІШИЛА : 

 

1. Затвердити Перелік об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища та 

міст Вижницького району (далі – Перелік)  згідно додатку 1 до цього рішення. 

2. Установам, підприємствам та закладам, на балансі яких перебувають зазначені у 

Переліку об'єкти, забезпечити роботу з уточнення та виготовлення технічної документації на 

будівлі та споруди. 

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення тридцять другої сесії  Вижницької 

районної ради VI скликання  від 04.06.2015 року № 38-32/15 «Про уточнений перелік об’єктів 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району». 

 

Голова районної ради         М. Андрюк 
Виконавець:  

Завідувач відділу з питань управління  

об’єктами комунальної  

власності, інвестицій та транскордонного  

співробітництва виконавчого  

апарату районної ради                       О.Джал 

Погоджено: 

Заступник голови районної ради                                   С. Вірста 

Керуючий справами районної ради                     Г. Івоняк 

Завідувач юридичного відділу   

виконавчого апарату районної ради                                    К. Голобуцька  

Завідувач загального відділу 

виконавчого апарату районної ради                                               Ю. Флора 

Голова постійної комісії районної ради  

з питань власності, агропромислового  

комплексу, земельних відносин, охорони  

довкілля та надзвичайних ситуацій                    Ю. Никифоряк



Додаток 1 

до проекту рішення __________  сесії районної ради 

VIІ скликання  

від ___________ №______ 

 

 

Перелік об'єктів 

спільної власності територіальних громад сіл, селища та міст Вижницького району  
№ п/п 

 

Назва об'єкта Адреса Знаходиться на 

балансі 

Знаходиться в 

користуванні, 

оренді 

Наявність по об’єктах Закріплено землі  
Інвентарної 

справи 

Свідоцтва 

про право 

власності, 

витяг 

Площа 

(га) 

№ документа, 

що посвідчує 

право 

користування, 

кадастровий 

номер 

1. Приміщення адмінбудинку м.Вижниця 

вул.Українська, 88-А 

Районної ради Районної ради, РДА, 

відділів освіти та 

культури РДА, КП 

«Ком-сервіс» 

в наявності в наявності  

0,6164 

Витяг  від 

29.12.2014 

ЕЕР097866, 

7320510100:01: 

002:1016  - одноповерховий гараж м.Вижниця 

вул.Українська, 88-А 

Районної ради Районної ради, 

РДА, відділу освіти 

2. Приміщення котельні та 

трансформаторної 

м.Вижниця 

вул.Українська, 88-Г 

КП «Ком-

сервіс» 

КП «Ком-сервіс» в наявності в наявності  

0,0553 
 

 - споруда підкачки води м.Вижниця 

вул.Українська, 88-Г 

КП «Ком-

сервіс» 

КП «Ком-сервіс» 

3. Будівля гаражів 

 (бокси 1-2;1-5) 

м.Вижниця 

вул.Українська, 90 

Фінансового 

управління РДА 

Фінансового 

управління РДА 

в наявності в наявності  

0,0005 

 

4. Підвальне приміщення м.Вижниця 

вул.Українська, 67 

Районної ради ФО Кравчук О.Т.  

(оренда) 

в наявності в наявності  

0,023 

Державний акт 

від 13.10.2011ЯЛ 

№ 373494, 

7320510100:01: 

002:0459 

5. Нежитлова будівля 
(2-1, 2-6, 2-7, 2-8) 

м.Вижниця 

вул.Українська, 107 

Районної ради, 

КП «Вижницьке 

РБТІ» 

КП «Вижницьке 

РБТІ» 

 

в наявності в наявності 0,0127  

6. Приміщення редакції  м.Вижниця 

вул.Шухевича, 14 

Районної ради Оренда на 15 років  

МПП «Медіа-центр 

«Вижницькі обрії» 

в наявності в наявності 0,04  

7. Нежитлова будівля м.Вижниця Районної ради Трудовий архів,  в наявності в наявності 0,037 7320510100:01:002:
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вул.Українська,20 оренда ДМС України 1197 

8. Районний будинок народної 

творчості та дозвілля 

м.Вижниця 

вул.Івасюка, 7 

Відділу 

культури РДА 

Відділу культури 

РДА 

в наявності в наявності 0,0736 7320510100:01:00

2:1194 

9. Будівля гаражів  м.Вижниця 

вул.Січових 

Стрільців,4 

Районної ради Військового 

комісаріату 

(позичка) 

в наявності в наявності  

 

 

0,0172 

 

0,0907 

 

0,0927 

 

 

 

0,0754 

 

7320510100:01: 

002:1182 

 

7320510100:01: 

002:1181 

 

7320510100:01: 

002:1183 

 

7320510100:01: 

002:1184 

10. Будівля адмінбудинку м.Вижниця 

вул.Січових 

Стрільців,4-а 

Районної ради Військового 

комісаріату 

(позичка) 

в наявності в наявності 

11. Будівля адмінбудинку з 

підвалом 

м.Вижниця 

вул.Січових 

Стрільців,4-б 

Районної ради  Тир відділу освіти 

РДА (позичка)  

в наявності в наявності 

12. Будівля адмінкорпусу 

військомату 

м.Вижниця 

вул.Січових 

Стрільців,4-в 

Районної ради Нацполіція (позичка), 

ГТУюстиції, ПП 

«ТВЦ 

АВТОТЕХ»(оренда) 

 

в наявності 

 

в наявності 

13. Комунальне  некомерційне  підприємство  «Вижницька районна лікарня» 

 - головний корпус м.Вижниця 

вул.Й.Бурги, 5 

КНП 

«Вижницька 

районна 

лікарня» 

КНП «Вижницька 

районна 

лікарня»(оренда – 

247,57 кв.м) 

 

 

 

в наявності 

 

 

 

в наявності 

 

 

1,6820  

в цілому 

 

 

02.07.2007 р. 

1,6820 га. Серія 

ЯЯ  

№ 350607 

 - терапевтичне і дитяче 

відділення 

 - поліклініка 

 - пологове відділення 

 - молочна кухня і зубопротезна 

лабораторія 

 - адміністративний корпус 

 - котельня і склад 

 - гараж № 1 

 - господарський склад 

 - туберкульозний кабінет  

 - трансформаторна підстанція  

 - склад для зберігання 

деззасобів 

 - приміщення для відпочинку 

водіїв 

 - майстерня і водокачка 

 - прачка і нова стерилізаційна 

14. Приміщення амбулаторії 

загальної практики сімейної 

медицини  

с.Долішній Шепіт  

вул.Головна,56а 

КНП 

«Берегометський 

ЦПМСД» 

КНП 

«Берегометський 

ЦПМСД» 

 

в наявності 

  

0,18 
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(оренда-42,90 кв.м 

Аптека ФОП  

Ковальська М.М.)) 

15. Приміщення фельдщерсько-

акушерського пункту 

с.Лопушна 

вул.Головна,75в 

КНП 

«Берегометський 

ЦПМСД» 

КНП 

«Берегометський 

ЦПМСД» 

  0,04  

16. Будівля амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини 

с.Коритне 

вул.Шкільна,6 

КНП«Вашківець

кій ЦПМСД» 
КНП «Вашківецькій 

ЦПМСД» (оренда 

аптека №103 

м.Вижниця) 

 

  в наявності 
  

0,19 
 

17. Будівля фельдщерсько-

акушерського пункту 

с.Бережонка  

вул.Лелека,27 

КНП 

«Вашківецькій 

ЦПМСД» 

КНП 

«Вашківецькій 

ЦПМСД» 

 

  в наявності 
  

0,10 
 

18. Комплекс будівель основного 

лабораторного корпусу 

колишньої  ВДЛВМ 

м.Вижниця 

вул.Небесної сотні, 5 

 

Районної ради Позичка 

Вижницькому КПМ 
в наявності в наявності 0,1696 

 

7320510100:01: 

002:1037 

 - незавершена прибудова  

 - убиральня 

 - віварій з господарськими 

спорудами 

 - фундамент трансформаторн 

 - утилізаційні ями (2) 

 -склад ПММ 

 - огорожа (2) 

19. Приміщення лабораторії 

ветеринарної медицини 

(ринок) 

м.Вижниця 

вул.Шевченка, 2а 

Вижницької 

районної 

державної лікарні 

ветеринарної 

медицини 

Вижницької районної 

державної лікарні 

ветеринарної 

медицини 

(оренда -67,00 кв.м) 

в наявності  0,057  

20. Вижницька районна державна лікарня ветеринарної медицини 

 

 - лабораторний комплекс  с.Чорногузи 

вул.Д.Загула, 29 

Вижницької 

районної 

державної лікарні 

ветеринарної 

медицини 

Вижницької районної 

державної лікарні 

ветеринарної 

медицини 

в наявності  0,4952  

в цілому 
 

 

 

 

 

7320586000:01:0

01:0959 

- будівля 

- склад деззасобів 

- ветеринарний ізолятор 

- гараж на 2 автомобілі 

- сарай піддослідних тварин  

- убиральня 

- склад  палива 

- вигріб 25 м3 
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- протипожежний резервуар 

- огорожа (2) 

21.  Дільнична лікарня ветеринарної медицини 

 

 - приміщення ветлікарні м.Вашківці 

вул.Героїв Майдану, 

69 

 

Вижницької 

районної 

державної лікарні 

ветеринарної 

медицини 

Вижницької районної 

державної лікарні 

ветеринарної 

медицини 

в наявності  0,2021 7320510400:02:0

01:0633 - гараж 

- склад цегляний 

- сарай дерев'яний 

- сарай цегляний  

- підвал цегляний 

22. Приміщення дільничної лікарні ветеринарної медицини 

 

 -склад смт.Берегомет 

вул.Комсомольська,

12 

 

Вижницької 

районної 

державної лікарні 

ветеринарної 

медицини 

Вижницької районної 

державної лікарні 

ветеринарної 

медицини 

в наявності  0,1098 7320555300:01:0

04:0753  - нова будівля ветлікарні  

23. Долішньошепітський НВК 

 

 - приміщення школи  с.Д.Шепіт 

вул.Головна, 52б 

Відділу освіти 

РДА 

Д.Шепітського 

НВК 

в наявності  1,14 Витяг № 39327684 

від18.06.2015 
 - котельня  

24. Лопушнянська ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

 - приміщення школи с Лопушна, 

вул.Головна, 78а 

Відділу освіти 

РДА 

Лопушнянської 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

в наявності  1,47 Витяг №52176173205 

Від 10.12.2014 
 - котельня 

25. Мигівський НВК  

 

 - незавершене будівництво 

ЗОШ І-ІІІ ст. (блок А) 

с.Мигове, 

вул.Центральна, 84 

    8,29  Державний акт 

від 12.12.06 р.  

 2,7821 га  - новозбудоване приміщення 

ЗОШ І-ІІІ ст. (блок Б, В) 

26. Великівский НВК І ст.- філія Мигівського НВК – опорного закладу 

 

 - Навчальний корпус  с.Велике, 

вул.Центральна, 72б 

Відділу освіти 

РДА 

Великівського НВК в наявності  2,0  

в цілому 
 

 - Нова майстерня 

 - Кухня 

 - приміщення старої майстерні  

 - приміщення санвузла 

27. Лукавецька ЗОШ І-ІІІ ст.  
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 Нова школа с.Лукавці, 

вул.Головна, 162 

Відділу освіти 

РДА 

Лукавецької  

ЗОШ І-ІІІ ст. 

в наявності  2,15  

в цілому 

Витяги №31080522 від 
16.12.2014, 

№31034737 від 

16.12.2014 

 Котельня (стара) 

 Котельня (нова) 

28. Вовчинецька ЗОШ І-ІІ ст. 

 

 Навчальний корпус № 1 с.Вовчинець, 

вул.Центральна, 45 

Відділу освіти, 

РДА 

Вовчинецької  

ЗОШ І-ІІ ст. 

в наявності  2,07  в 

цілому 

 

від 29.11.10 

1,0642 га 

 

 Навчальний корпус № 2 с.Вовчинець, 

вул.Центральна, 37 

в наявності  від 29.11.10 

05726 га 

 Навчальний корпус №3 с.Вовчинець, 

вул.Центральна, 30 

в наявності  від 29.11.10 

0,0663 га 

 Столова с.Вовчинець, 

вул.Центральна, 16 

в наявності  від 29.11.10 

0,3647 га 

 Незавершене будівництво нової 

школи (фундамент) 

с.Вовчинець, 

вул.Центральна, 45 
   

29. НВК «Берегометська гімназія» 

 

 Приміщення гімназії смт.Берегомет 

вул.Центральна,27 

Відділу освіти 

РДА 

НВК 

«Берегометська 

гімназія» 

в наявності  2,4195 акт від 07.07.2000 

  Котельня 

 Спортмайдан 

 Котельня 

30. Берегометська ЗОШ № 2 І-ІІІ ст. 

 

 Навчальний корпус № 1 смт.Берегомет,  

вул. Руська,74 

Відділу освіти 

РДА 

Берегометської 

ЗОШ № 2 

 І-ІІІ ст. 

в наявності  2,3611 

в цілому 

 акт від 19.12.2012 

І-ЧВ №001729  Навчальний корпус № 2 

 приміщення тиру 

 Кухня 

 Котельня  

 Сарай 

31. Берегометська ЗОШ № 3 І-ІІІ ст. 

 

 Новий корпус школи смт.Берегомет 

вул.Шевченка,50 

Відділу освіти 

РДА 

Берегометської 

ЗОШ № 3 

І-ІІІ ст. 

в наявності  1,126 

в цілому 

від 06.09.10 

№351151  Старий корпус школи 

 Спортзал 

 Приміщення санвузла 

 Котельня 
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Керуючий справами районної ради                 Г.Івоняк

32. Берегометська ЗОШ № 4 І-ІІІ ст. 

 

 Будівля школи смт.Берегомет 

вул.Кобилянської, 

224 

Відділу освіти 

РДА 

Берегометської 

ЗОШ № 4 І-ІІІ ст. 

  1,5766 від 27.12.10 

№350918  Котельня  

33. Банилівська ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

 Будівля нової школи с.Банилів,  

вул.Гостинець,65 

 

Відділу освіти 

РДА 

Банилівської ЗОШ 

І-ІІІ ст. 

в наявності  3,3384 від 26.07.10 

№351024 

 Спортзал (новий) в наявності   

 Котельня (стара) 

 Котельня (нова) 

34. Сл.Банилівський  НВК 

 

 Навчальний корпус № 1 с.Сл.Банилів, 

вул.Сооборна,72 

Відділу освіти 

РДА 

Сл.-Банилівського 

НВК 

 в наявності  1,69 

в цілому 
 

 Навчальний корпус № 2 

 Котельня 

35. Бережницький НВК  

 Приміщення школи с.Бережниця 

вул.Головна,76 

Відділу освіти 

РДА 

Бережницького 

НВК 

 в наявності  5,54  

в цілому 
 

 Приміщення шкільної їдальні 

 Котельня 

36. Коритненська ЗОШ І-ІІІ ст. 

 Навчальний корпус с.Коритне 

вул.Головна, 15  

вул.Головна, 7  

вул.Головна, 15  

вул.Головна, 15  

вул.Головна, 15  

 

Відділу освіти 

РДА 

Коритненська ЗОШ 

І-ІІІ ст. 

в наявності  2,5738 

в цілому 

від 03.03.09 

№350895 

 Навчальний корпус№1  

 Котельня (стара)   

 Котельня (нова, підсобні 

приміщення) 
 

 Споруда вбиральні  
37. Бережонський НВК 

 Навчальний корпус №1 с.Бережонка 

вул.Лелека,23 

Відділу освіти 

РДА 

Бережонського 

НВК 

в наявності 

в наявності 

 1,0171 від 03.03.09 

№350882  Навчальний корпус №2  

 Методкабінет 

 Споруда вбиральні 

38. Приміщення складу  м.Вижниця 

вул.Українська,86 

Відділу освіти 

РДА 

Відділу освіти РДА       в наявності  0,04  



 


