
 
УКРАЇНА  

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПОЗАЧЕРГОВА ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   №29-21/18 

 

29 березня 2018 року м. Вижниця 

  

Про прийняття на баланс  

Вижницької районної ради 

приміщення в м.Вижниця  

по вул.Шухевича Р.,14 

та передачу його в оренду 

 ПП «Медіа-центр 

 «Вижницькі обрії»  

 

 

Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43, статтею 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 9 Закону України 

«Про реформування державних і комунальних засобів масової інформації», 

Порядку безоплатної передачі майна спільної власності територіальних громад 

сіл, селища, міст району та Порядку надання в оренду, позичку (безоплатне 

користування) майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, 

міст району, затверджених рішенням шостої сесії районної ради VII скликання 

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

територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району», беручи до 

уваги клопотання приватного підприємства «Медіа-центр «Вижницькі обрії» 

від 19 лютого 2018 року №2  про повернення  на баланс Вижницької районної 

ради приміщення спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

району в м.Вижниця по вул.Шухевича Р.,14, в якому розташоване це 

підприємство (як таке, що реформоване згідно Закону України «Про 

реформування державних і комунальних засобів масової інформації»), а також 

про наступну передачу в оренду цього приміщення терміном на 15 років, 

враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань власності, 

агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони довкілля та 

надзвичайних ситуацій, районна рада   

 

ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти на баланс Вижницької районної ради приміщення спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст району, розташоване  в 

м.Вижниця по вул.Шухевича Р.,14, приміщення 1, загальною площею 238,00 м2, 



інвентарний  номер 10310001, початковою балансовою вартістю 185942,38 грн., 

залишковою вартістю – 62000,00 грн., знос становить 67 %, яке на правах 

оперативного управління було закріплене за редакцією газети «Вижницькі 

обрії», що в подальшому була реформована в ПП«Медіа-центр «Вижницькі 

обрії». 

Нерухоме майно, що приймається, належить територіальній громаді міст, 

селища, сіл Вижницького району на підставі Свідоцтва про право власності, 

виданого виконкомом Вижницької міської ради Чернівецької області 15.02.2012 

року відповідно до рішення виконкому Вижницької міської ради Чернівецької 

області № 171/4 від 07.12.2011 року, зареєстрованого у Вижницькому 

районному бюро технічної інвентаризації за територіальною громадою міст, 

селища, сіл Вижницького району 15.02.2012 року в реєстровій книзі № 3, 

стор.56, за реєстровим № 624, та внесеного до Реєстру права власності на 

нерухоме майно 15.02.2012 року за реєстраційним номером об'єкта нерухомого 

майна 36012223. 

2. Доручити комісії Вижницької районної ради з питань управління 

об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району 

(С.Вірста), з однієї сторони,  та представників приватного підприємства 

«Медіа-центр «Вижницькі обрії», з іншої сторони, здійснити у десятиденний 

термін прийняття нерухомого майна, зазначеного у пункті 1 цього рішення, 

оформити акт приймання-передавання та подати його на затвердження голові 

Вижницької районної ради. 

3. З моменту прийняття приміщення на баланс Вижницької районної ради 

надати в оренду приватному підприємству «Медіа-центр «Вижницькі обрії» 

приміщення в м.Вижниця по вул.Шухевича Р.,14, приміщення 1, загальною 

площею 238,00 м2,  терміном на 15 років та розміром орендної плати 1 гривня в 

рік. 

4. Доручити голові Вижницької районної ради  Андрюку М.І. укласти з 

приватним підприємством «Медіа-центр «Вижницькі обрії» довгостроковий 

договір оренди приміщення, який підлягатиме нотаріальному посвідченню та 

державній реєстрації за рахунок  коштів відповідного приватного підприємства. 

5. 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 

 

 


