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УКРАЇНА  

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ VIІІ  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

 

 ____________ 2022 року м. Вижниця 

 

Про затвердження акту приймання-передавання  

нерухомого майна - приміщення лабораторії 

ветеринарної медицини (ринок), із спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького 

району у комунальну власність Вижницької міської 

територіальної громади 

 

Керуючись пунктом 20 частини першої статті 43 та статтею 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі рішення десятої 

сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання від 23 грудня 2021 року №228-

10/21 «Про розгляд листа Вижницької міської ради від 08.12.2021 року №02-

14/2021 щодо передачі із спільної власності району в комунальну власність 

громади приміщення ветлабораторії» та рішення позачергової п’ятої сесії 

Вижницької міської ради VIIІ-го скликання від 14 січня 2021 року № 7-5/21 

«Про надання згоди на прийняття у комунальну власність нерухомого майна, 

яке розміщене не території Вижницької міської територіальної громади», 

враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної 

власності та приватизації, районна рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

ЗАТВЕРДИТИ Акт приймання-передавання нерухомого майна - 

приміщення лабораторії ветеринарної медицини (ринок), із спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району у комунальну 

власність Вижницької міської територіальної громади (додається). 

 

 

Голова районної ради       Михайло АНДРЮК 

 

ВИКОНАВЕЦЬ:  

 

Завідувачка загального відділу 

виконавчого апарату 

районної ради        Олена ЧЕПУХ 

 



ПОГОДЖЕНО: 

Заступник голови районної ради     Сергій ВІРСТА 

 

Радник голови районної ради  

з правових питань              Юрій ФЛОРА 

 

Голова постійної комісії районної ради  

з питань комунальної власності та приватизації  Михайло КОЗЯН 



                                                                                                                                             

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням ___________________________ сесії  

Вижницької районної ради VIII скликання 

___________________року №________________ 
Голова районної ради 

________________________Михайло АНДРЮК               

                                                                                          М.П. 

 

АКТ 

приймання-передавання  

нерухомого майна - приміщення лабораторії ветеринарної медицини (ринок), із спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району у комунальну власність Вижницької 

міської територіальної громади 

 

 

м.Вижниця         30 грудня 2021 року 

 

Комісія Вижницької районної ради з питань управління об’єктами спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст району, затверджена розпорядженням голови  Вижницької районної ради від 13 квітня 

2021 року №17 «Про затвердження складу комісії районної ради» та рішенням сьомої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання від 27 травня 2021 року №157-07/21 «Про затвердження розпорядження голови 

Вижницької районної ради від 13 квітня 2021 року №17 «Про затвердження складу комісій районної ради», у 

складi: 

 

Вірсти С.Д. - заступника голови районної ради, голови комісії 

Івоняка Г.С. - керуючого справами районної ради, заступника голови комісії 

Чепух О.І. - завідувачки відділу з питань забезпечення повноважень щодо управління 

об’єктами спільної власності, інформаційно-комунікативних зв’язків, 

інвестицій та співробітництва виконавчого апарату районної ради, 

секретаря комісії 

Флори Ю.Я.  - завідувача організаційного-аналітичного забезпечення, документообігу 

та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради 

Мойсей О.І. - завідувачки відділу бухгалтерського обліку та фінансово-господарського 

забезпечення виконавчого апарату районної ради  

Козяна М.Д.  - депутата районної ради, голови постійної комісії районної ради з питань 

комунальної власності та приватизації (за згодою) 

 

з однієї Сторони,  

 

та  Комісія Вижницької міської ради у складі: 

 

Колотило С.О. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради; 

Білич О.П. – в.о. начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності 

Вижницької міської ради; 

Чміль О.С. – начальник відділу правового забезпечення, організаційно-кадрової 

роботи та зв'язку з громадськістю  Вижницької міської ради; 

Григоряк І.В. – спеціаліст  І категорії  відділу бухгалтерського обліку та звітності 

Вижницької міської ради; 

Гакман Ю.В. – начальник відділу житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, благоустрою, транспорту та інфраструктури Вижницької 

міської ради; 

Борошко С.М. – головний спеціаліст відділу документообігу, звітності та комп′ютерно-

технічного забезпечення Вижницької міської ради; 

Токар Г.Д. - начальник відділу освіти, культури, медицини та спорту Вижницької 

міської ради , 

 

з другої Сторони (надалі разом – Сторони),  

за участю начальника Вижницької районної державної лікарні ветеринарної медицини ГАРАЗДЮКА В.В., 

 

на підставі рішення десятої сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання від 23 грудня 2021 року №228-10/21 

«Про розгляд листа Вижницької міської ради від 08.12.2021 року №02-14/2021 щодо передачі із спільної 

власності району в комунальну власність громади приміщення ветлабораторії» та рішення позачергової п’ятої 

сесії Вижницької міської ради VIIІ-го скликання від 14 січня 2021 року № 7-5/21 «Про надання згоди на 

прийняття у комунальну власність нерухомого майна, яке розміщене не території Вижницької міської 

територіальної громади», підписали цей акт про наступне: 



 

одна Сторона передає із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району у 

комунальну власність Вижницької міської територіальної громади нерухоме майно, а саме: 

- приміщення лабораторії ветеринарної медицини (ринок), яке знаходиться за адресою: 59200, Україна, 

Чернівецька область, м.Вижниця, вул. Шевченка,2а. 

 

Цей акт складено в трьох примірниках для:   

- Вижницької районної ради; 

- Вижницької міської ради; 

- Вижницької районної державної лікарні ветеринарної медицини. 
 

Від Сторони, яка передає майно:  

  

Вірста С.Д. - заступник голови районної ради, голова комісії  

Івоняк Г.С. - керуючий справами районної ради, заступник голови 

комісії 

 

Чепух О.І. - завідувачка відділу з питань забезпечення 

повноважень щодо управління об’єктами спільної 

власності, інформаційно-комунікативних зв’язків, 

інвестицій та співробітництва виконавчого апарату 

районної ради, секретаря комісії 

 

Флора Ю.Я.  - завідувач організаційного-аналітичного забезпечення, 

документообігу та кадрової роботи виконавчого 

апарату районної ради 

 

Мойсей О.І. - завідувачка відділу бухгалтерського обліку та 

фінансово-господарського забезпечення виконавчого 

апарату районної ради  

 

Козян М.Д.  - депутат районної ради, голова постійної комісії  

районної ради з питань комунальної власності та 

приватизації (за згодою) 

 

 

Від Сторони, яка приймає  майно:  

 

Колотило С.О. – заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

 

Білич О.П. – в.о. начальника відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Вижницької міської ради 

 

Чміль О.С. –  начальник відділу правового забезпечення, 

організаційно-кадрової роботи та зв'язку з 

громадськістю  Вижницької міської ради 

 

Григоряк І.В. – спеціаліст  І категорії  відділу бухгалтерського 

обліку та звітності Вижницької міської ради 

 

Гакман Ю.В. – начальник відділу житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, благоустрою, 

транспорту та інфраструктури Вижницької міської 

ради 

 

Борошко С.М. – головний спеціаліст відділу документообігу, 

звітності та комп′ютерно-технічного забезпечення 

Вижницької міської ради 

 

Токар Г.Д. - начальник відділу освіти, культури, медицини та 

спорту Вижницької міської ради  

 

 

 

 

За участю: 

 

Начальника Вижницької районної 

державної лікарні 

ветеринарної медицини                _____________________________ Гараздюка В.В. 

 

      м.п. 

 

 

 

 


