
ПРОЄКТ 

 
УКРАЇНА  

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ VIІ  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   №________ 

 

________________ 2020 року м. Вижниця 

Про переукладення на новий термін  

Договору позички (безоплатного користування)  

нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селища,  

міст району 

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», главою 60 Цивільного 

Кодексу України, відповідно до пункту 6.4. Порядку надання в оренду, позичку 

(безоплатне користування) майна спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст району, затвердженого рішенням шостої сесії районної ради VIІ 

скликання від 21 квітня 2016 року №115-6/16 «Про управління майном спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району», 

розглянувши клопотання Вижницького коледжу прикладного мистецтва 

ім.В.Ю.Шкрібляка від 02.01.2020 року №4 щодо переукладення на новий термін 

Договору позички (безоплатного користування) нерухомого майна спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст району №03-07/1/4 від 

06.07.2018 року із змінами -  на нежитлову будівлю, розташовану за адресою:  

59200, Чернівецька область, м.Вижниця, вул.Небесної Сотні, 5 (колишня 

вул.Невського) загальною площею 251,40 м2 (основний корпус колишньої 

Вижницької державної лабораторії ветеринарної медицини, позначений у 

схематичному плані інвентарної справи як поверх І літ. «А», площею 203,90 м2 з 

незавершеною прибудовою – літ. «А’» та  підвалом літ. «А», площею 47,50 м2), 

укладеного між Вижницькою районною радою та Вижницьким коледжем 

прикладного мистецтва ім.В.Ю.Шкрібляка,  враховуючи рекомендації постійної 

комісії районної ради з питань власності, агропромислового комплексу, 

земельних відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій з цього 

питання,  районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

            1. Переукласти на новий термін - 2 (два) роки одинадцять місяців, Договір 

позички (безоплатного користування) нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району №03-07/1/4 від 06.07.2018 року 

із змінами (далі - Договір)  -  на нежитлову будівлю, розташовану за адресою:  

   



 
 

2 

59200, Чернівецька область, м.Вижниця, вул.Небесної Сотні, 5 (колишня 

вул.Невського), загальною площею 251,40 м2 (основний корпус колишньої 

Вижницької державної лабораторії ветеринарної медицини, позначений у 

схематичному плані інвентарної справи як поверх І літ. «А», площею 203,90 м2 з 

незавершеною прибудовою – літ. «А’» та  підвалом літ. «А», площею 47,50 м2), 

укладеного між Вижницькою районною радою та Вижницьким коледжем 

прикладного мистецтва ім.В.Ю.Шкрібляка, зазначивши  у Договорі термін його 

дії  з 2 лютого 2020 року по 1 січня 2023 року. 

2. Доручити голові районної ради Андрюку М.І. укласти з Вижницьким 

коледжем прикладного мистецтва ім.В.Ю.Шкрібляка відповідний Договір з 

цього приводу. 

 3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань власності, агропромислового комплексу, земельних 

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

 

 

 

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 


