
ПРОЄКТ 

 
УКРАЇНА  

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ VIІ  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   №________ 

 

________________ 2020 року м. Вижниця 

Про розгляд клопотання МППФ «Атлас» 

щодо внесення змін до Договору № 1 

купівлі-продажу незавершеного 

будівництва фізкультурно-оздоровчого 

комплексу від 22.04.2004 року, укладеного 

між Вижницькою районною радою та 

МППФ «Атлас», із змінами  

 

 Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши клопотання МППФ «Атлас» від 

26.12.2019 року №151  щодо внесення змін до Договору № 1 купівлі-продажу 

незавершеного будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу від 

22.04.2004 року, укладеного між Вижницькою районною радою та МППФ 

«Атлас», із змінами згідно Договору № 8 від 04.03.2019 року, враховуючи 

рекомендації постійної комісії районної ради з питань власності, 

агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони довкілля та 

надзвичайних ситуацій,  районна рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Клопотання МППФ «Атлас» від 26.12.2019 року №151  щодо внесення 

змін до Договору № 1 купівлі-продажу незавершеного будівництва 

фізкультурно-оздоровчого комплексу від 22.04.2004 року, укладеного між 

Вижницькою районною радою та МППФ «Атлас», із змінами взяти до відома. 

2. Внести зміни до Договору № 1 купівлі-продажу незавершеного 

будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу від 22.04.2004 року, 

укладеного між Вижницькою районною радою та МППФ «Атлас», із змінами 

згідно Договору № 8 від 04.03.2019 року, а саме:  

- пункт 5.1. Договору викласти в такій редакції: 

«5.1. Завершити будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу до 

31.12.2020  року.». 



3. Доручити голові районної ради Андрюку М.І. укласти з МППФ 

«Атлас» угоду про внесення зазначених змін до Договору № 1 купівлі-продажу 

незавершеного будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу від 

22.04.2004 року, укладеного між Вижницькою районною радою та МППФ 

«Атлас». 

4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань власності, агропромислового комплексу, земельних 

відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій (Никифоряк Ю.П.). 

 

 

 

 

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 

 

 
 

 
 

 


