
 
УКРАЇНА  

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   №58-23/18 

 

20 червня 2018 року м. Вижниця 

 
Про прийняття на баланс  

Вижницької районної ради 

нерухомого майна (будівель та споруд) 

спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міст району в 

м.Вижниця по вул. Невського, 5 , 

вул.Невського, 5а, 

та приладів обліку енергоносіїв 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Наказу №485 від 

29.06.2017 року Державної служби України з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів «Про припинення діяльності Вижницької 

державної лабораторії ветеринарної медицини»,  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 згоду Вижницької районної 

державної лікарні ветеринарної медицини про передачу з балансу установи на 

баланс Вижницької районної ради будівель та споруд спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району, розміщених в м.Вижниця по 

вул. Невського, 5, вул. Невського, 5а, та приладів обліку енергоносіїв (лист №02-

30/150 від 02.05.2018 року), враховуючи рекомендації постійної комісії районної 

ради з питань власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, 

охорони довкілля та надзвичайних ситуацій, районна рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти з балансу Вижницької районної державної лікарні 

ветеринарної медицини на баланс Вижницької районної ради нерухоме майно 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району, а саме:  

             1.1. Будівлю основного лабораторного корпусу Вижницької державної 

лабораторії ветеринарної медицини загальною площею 251,40 м2, з прибудовою 

(незавершене будівництво), позначеною в схематичному плані інвентарної 



справи як ,,А́́́́́́ ́́́ ”-І, убиральнею, віварієм та іншими об’єктами, розташованими  за 

адресою:  

59200, м.Вижниця, вул. Невського, 5, а також електролічильник №621273 та 

газовий лічильник №8835895 ІІ. 

1.2. Будівлю науково-радіологічної лабораторії опорного пункту 

Вижницької державної лабораторії ветеринарної медицини, розташовану за 

адресою:  

59200, м.Вижниця, вул. Невського, 5а, загальною площею 258,40 м2.  

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 комісії Вижницької районної державної лікарні 

ветеринарної медицини, з іншої сторони, здійснити прийняття-передачу 

зазначеного у пункті 1 цього рішення майна разом з технічною документацією 

на будівлі (споруди), а також на закріплені за ними  земельні ділянки, оформити 

акт приймання-передавання та подати його на затвердження голові Вижницької 

районної ради. 

3. Звернутися до Вижницької міської ради про надання дозволу на 

розробку проектів  землеустрою щодо відведення  земельних ділянок у постійне 

користування Вижницькій районній раді (для іншої громадської забудови) під 

будівлями, розташованими в м.Вижниця по вул. Невського, 5, кадастровий 

номер земельної ділянки 7320510100:01:002:1037, та по вул. Невського, 5а, 

кадастровий номер земельної ділянки 7320510100:01:002:1038. 

4. Після прийняття на баланс Вижницької районної ради вищезазначеного 

нерухомого майна доручити голові районної ради Андрюку М.І. переукласти 

Договори позички (безоплатного користування) нерухомого майна  спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст району №06 від 02.03.2017 

року та №08 від 07.09.2017 року з Вижницьким коледжем прикладного 

мистецтва ім.В.Ю.Шкрібляка на тих самих умовах, де Вижницька районна рада 

виступатиме позичкодавцем цього майна. 

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 

 


