УКРАЇНА
ГЛИБОЦЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ

вул. М.Грушевського , 2а, смт.Глибока, 60400, тел.2-42-95, тел. «факс» 2-42-99, 21418809@mail.gov.ua

XLII СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ № _______
«____»_________2020 року

смт. Глибока

Про затвердження актів передачі приймання
об’єктів спільної власності територіальних громад селища
та сіл Глибоцького району і внесення змін до рішень
Глибоцької районної ради
Керуючись ст.ст. 356, 357 та 362 Цивільного кодексу України, ст.ст. 43, 59, 60 та п.10
розділу 5 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пп.4 п.13 ст.8 Закону
України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Законом України «Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань», постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807 «Про
утворення та ліквідацію районів», відповідно до норм Бюджетного кодексу України,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 № 595-р «Про затвердження
перспективного плану формування територій громад Чернівецької області», розпорядження
Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 729-р «Про визначення адміністративних
центрів та затвердження територій територіальних громад Чернівецької області», беручи до
уваги рішення Глибоцької районної ради від 17 листопада 2020 року № 85-41/20 «Про
безоплатну передачу об’єктів спільної власності територіальних громад селища та сіл
Глибоцького району» і рішення Глибоцької районної ради від 17 листопада 2020 року № 8441/20 «Про вихід зі складу засновників», розглянувши рекомендації постійних комісій та
колегії районної ради від «___» _________ 2020 року, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити акти передачі-приймання об’єктів спільної власності територіальних
громад селища та сіл Глибоцького району, що додаються (у кількості 20 шт.).
2. Територіальним громадам Глибоцького району, в особі:
2.1. Тарашанської сільської ради;
2.2. Сучевенської сільської ради;
2.3. Глибоцької селищної ради;
2.4. Кам’янецької сільської ради (до перейменування – Кам’янська сільська рада);
2.5. Чагорської сільської ради;
2.6. Волоківської сільської ради;
2.7. Йорданештскьої сільської ради;
2.8. Тереблеченської сільської ради,
прийняти функції з управління об’єктами спільної власності територіальних громад селища
та сіл Глибоцького району, а також забезпечити їх збереження та ефективне використання.
3. Внести такі зміни до рішень Глибоцької районної ради:
3.1. до рішення Глибоцької районної ради від 17 листопада 2020 року № 85-41/20
«Про безоплатну передачу об’єктів спільної власності територіальних громад селища та сіл
Глибоцького району» :

3.1.1.- по тексту рішення слова: «Кам’янській сільській раді» замінити словами
«Кам’янецькій сільській раді»;
3.1.2.- по тексту рішення слова: «Волоцькій сільській раді» замінити словами «Волоківській
сільській раді».
3.1.3.- у Додаток 1 цього рішення, а саме до складу комісії з передачі приймання майна
спільної власності територіальних громад селища та сіл Глибоцького району:
- виключити члена комісії Шмідта Йосипа Дмитровича, колишнього Кам’янського
сільського голову;
- включити до складу членами комісії: Загарюка Василя Миколайовича, Кам’янецького
сільського голову та Глопіна Валентина Івановича, Волоківського сільського голову;
у зв’язку з чим, Додаток 1 до рішення Глибоцької районної ради від 17 листопада 2020
року №85-41/20 «Про безоплатну передачу об’єктів спільної власності територіальних
громад селища та сіл Глибоцького району» викласти у новій редакції, що додається
(Додаток 1).
3.2. до рішення Глибоцької районної ради від 17 листопада 2020 року № 84-41/20
«Про вихід зі складу засновників»:
3.2.1.- по тексту рішення слова: «Кам’янській сільській раді» замінити словами
«Кам’янецькій сільській раді»;
3.2.2.- по тексту рішення слова: «Волоцькій сільській раді» замінити словами «Волоківській
сільській раді».
3.3. до рішення Глибоцької районної ради від 17 листопада 2020 року № 91-41/20
«Про затвердження Проекту землеустрою щодо встановлення (зміни)» меж населеного
пункту села Кам’янка Глибоцького району Чернівецької області»:
3.3.1. – доповнити рішення пунктом 2 такого змісту :
«2. Змінити відповідно до проекту землеустрою існуючу межу села Кам’янка, площею
1604,8007 га шляхом її збільшення на площу 1547,0993 га. Та встановити межу населеного
пунтку с.Кам’янка площею 3151,9000 га.» ;
3.3.2. – пункт 2. цього рішення вважати пунктом 3.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної
ради Віталія Гуменного.
Голова районної ради

Петро ПАНЧУК

Додаток 1
до рішення Глибоцької районної ради
від «____»__________________2020 року
№______________
СКЛАД КОМІСІЇ
з передачі-приймання майна спільної власності територіальних громад селища
та сіл Глибоцького району

Шмідт Микола Дмитрович
Гафу Тетяна Григорівна

Воробець Інга Іванівна

Голова комісії:
- керуючий справами районної ради.
Заступник голови комісії:
- начальник фінансово-економічного відділу
районної ради.
Члени комісії:
-начальник відділу районної ради з питань
управління
об’єктами
спільної
власності
територіальних громад Глибоцького району;

Ванзуряк Григорій Степанович

- Глибоцькийселищний голова

Загарюк Василь Миколайович

- Кам’янецький сільський голова

Сака Валерій Федорович

- Тереблеченський сільський голова

Коблюк Георгій Степанович

- Чагорський сільський голова

Лютик Георгій Флорович

- Йорданештський сільський голова

Міхайлович Юліан Георгійович

- Сучевенський сільський голова

Чуляк Василь Костянтинович

- Тарашанський сільський голова

Глопіна Валентин Іванович

- Волоківський сільський голова

Керуючий справами районної ради

Микола ШМІДТ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії
Глибоцької районної ради
Чернівецької області
№_______________
від «___»___________2020
Акт
передачі-приймання будівлі та споруди Глибоцької районної ради
смт.Глибока
«___»___________2020
Комісія, створена відповідно до рішення Глибоцької районної ради від 17 листопада
2020 року № 85-41/20 «Про безоплатну передачу об’єктів спільної власності територіальних
громад селища та сіл Глибоцького району» (зі змінами та доповненням), у складі: голови
комісії: Шмідта Миколи Дмитровича – керуючого справами районної ради, заступника
голови комісії: Гафу Тетяни Григорівни - начальника фінансово-економічного відділу
районної ради та членів комісії: Воробець Інги Іванівни - начальника відділу районної ради
з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад району; Ванзуряка
Григорія Степановича - Глибоцького селищного голови; Загарюка Василя Миколайовича Кам’янецького сільського голови; Саки Валерія Федоровича - Тереблеченського сільського
голови; Коблюка Георгія Степановича - Чагорського сільського голови; Лютика Георгія
Флоровича - Йорданештського сільського голови; Міхайловича Юліана Георгійовича Сучевенського сільського голови; Чуляка Василя Костянтиновича - Тарашанського
сільського голови, Глопіна Валентина Івановича – Волоківського сільського голови,
здійснила передачу-приймання будівлі та споруди Глибоцької районної ради, (далі - об’єкт).
Об’єкт передачі розміщений за адресою: Чернівецька обл., Глибоцький р., смт.
Глибока, вул. М.Грушевського, буд.2а (до перейменування – Чернівецька обл., Глибоцький
р., смт. Глибока, вул. Піонерська, буд. 2а), належить територіальним громадам сіл, селища
Глибоцького району в особі Глибоцької районної ради та передається до комунальної
власності територіальних громад на праві спільної часткової власності:
1. Тарашанській сільській раді (1/8 частки об’єкту);
2. Сучевенській сільській раді (1/8 частки об’єкту);
3. Глибоцькій селищній раді (1/8 частки об’єкту);
4. Кам’янецькій сільській раді (до перейменування – Кам’янській сільській раді (1/8 частки
об’єкту);
5. Чагорській сільській раді (1/8 частки об’єкту);
6. Волоківській сільській раді (1/8 частки об’єкту);
7. Йорданештській сільській раді (1/8 частки об’єкту);
8. Тереблеченській сільській раді ( 1/8 частки об’єкту).
Комісія установила, що до опису об’єкта, що передається, належать: загальна площа
2146,50 кв.м., адміністративна будівля літ. «А», гараж літ. «Б, В, Г», убиральня літ. «Д, Е, І»,
сарай літ. «З», котельня літ. «Ж», криниця – І, вимощення – ІІ, огорожа №1-3.
Разом з об’єктом передається інвентаризаційна справа на адмінбудівлю 2-А видана
Глибоцьким комунальним районним бюро технічної інвентаризації (сімнадцять аркушів).
До акта передачі-приймання будівлі та споруди Глибоцької районної ради додається:
1.) Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 22587955 від 27.04.2009.
2.) Свідоцтво про право власності на нерухоме майно б/н від 05.08.2008, зареєстровано за
№24242150 від 27 квітня 2009 року.
3.) Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-7302987012019.
4.) Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-7302987042019.

5.) Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-7302987062019.
6.) Копія державного акту на право постійного користування земельною ділянкою Серія ЯЯ
№ 351887.
7.) Копія державного акту на право постійного користування земельною ділянкою Серія ЯЯ
№ 351891.
8.) Копія державного акту на право постійного користування земельною ділянкою Серія ЯЯ
№ 351890.
Акт складено у 9-х примірниках, що мають однакову юридичну силу: 1 примірник –
Глибоцькій районній раді, 1 примірник – Глибоцькій селищній раді, Кам’янецькій сільській
раді, 1 примірник – Тереблеченській сільській раді, 1 примірник – Чагорській сільській раді,
1 примірник – Йорданештській сільській раді, 1 примірник – Сучевенській сільській раді, 1
примірник – Тарашанській сільській раді, 1 примірник – Волоківській сільській раді.
Передав:
Голова Глибоцької районної ради
_______________Петро Панчук

Прийняв:
Глибоцький селищний голова
_________________Григорій Ванзуряк
Кам’янецький сільський голова
_________________Василь Загарюк
Тереблеченський сільський голова
__________________Валерій Сака
Чагорський сільський голова
__________________Георгій Коблюк
Йорданештський сільський голова
__________________Георгій Лютик
Сучевенський сільський голова
__________________Юліан Міхайлович
Тарашанський сільський голова
__________________Василь Чуляк
Волоківський сільський голова
___________________Валентин Глопіна

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії
Глибоцької районної ради
Чернівецької області
№_______________
від «___»___________2020
Акт
передачі-приймання адміністративної будівлі
смт.Глибока

«___»___________2020

Комісія, створена відповідно до рішення Глибоцької районної ради від 17 листопада
2020 року № 85-41/20 «Про безоплатну передачу об’єктів спільної власності територіальних
громад селища та сіл Глибоцького району» (зі змінами та доповненням), у складі: голови
комісії: Шмідта Миколи Дмитровича – керуючого справами районної ради, заступника
голови комісії: Гафу Тетяни Григорівни - начальника фінансово-економічного відділу
районної ради та членів комісії: Воробець Інги Іванівни - начальника відділу районної ради
з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад району; Ванзуряка
Григорія Степановича - Глибоцького селищного голови; Загарюка Василя Миколайовича Кам’янецького сільського голови; Саки Валерія Федоровича - Тереблеченського сільського
голови; Коблюка Георгія Степановича - Чагорського сільського голови; Лютика Георгія
Флоровича - Йорданештського сільського голови; Міхайловича Юліана Георгійовича Сучевенського сільського голови; Чуляка Василя Костянтиновича - Тарашанського
сільського голови, Глопіна Валентина Івановича – Волоківського сільського голови,
здійснила передачу-приймання адміністративної будівлі, (далі - об’єкт).
Об’єкт передачі розміщений за адресою: Чернівецька обл., Глибоцький р., смт.
Глибока, вул. Привокзальна, будинок 6А, належить територіальним громадам сіл, селища
Глибоцького району в особі Глибоцької районної ради та передається до комунальної
власності територіальних громад на праві спільної часткової власності:
1. Тарашанській сільській раді (1/8 частки об’єкту);
2. Сучевенській сільській раді (1/8 частки об’єкту);
3. Глибоцькій селищній раді (1/8 частки об’єкту);
4. Кам’янецькій сільській раді (до перейменування – Кам’янській сільській раді (1/8 частки
об’єкту);
5. Чагорській сільській раді (1/8 частки об’єкту);
6. Волоківській сільській раді (1/8 частки об’єкту);
7. Йорданештській сільській раді (1/8 частки об’єкту);
8. Тереблеченській сільській раді ( 1/8 частки об’єкту).
Комісія установила, що до опису об’єкта, що передається, належать: загальна площа
193,70 кв.м., адміністративна будівля літ. «А», убиральня літ. «Б», огорожа № 1, 2,
вимощення № І, ІІ.
Разом з об’єктом передається технічний паспорт виданий Глибоцьким комунальним
районним бюро технічної інвентаризації, реєстраційний № 33389941 (інвентаризаційна
справа № 194, п’ять аркушів).
До акта передачі-приймання адміністративної будівлі додається:
1.) Витяг про державну реєстрацію прав № 29785599 від 26.04.2011.
2.) Свідоцтво про право власності на нерухоме майно б/н від 11.04.2011, зареєстровано за
№33389941 від 26 квітня 2011 року.

3.)Копія Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою Серія ЯЯ
№ 351829.
4.) Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-7302986992019.
Акт складено у 9-х примірниках, що мають однакову юридичну силу: 1 примірник –
Глибоцькій районній раді, 1 примірник – Глибоцькій селищній раді, Кам’янецькій сільській
раді, 1 примірник – Тереблеченській сільській раді, 1 примірник – Чагорській сільській раді,
1 примірник – Йорданештській сільській раді, 1 примірник – Сучевенській сільській раді, 1
примірник – Тарашанській сільській раді, 1 примірник – Волоківській сільській раді.
Передав:
Голова Глибоцької районної ради
_______________Петро Панчук

Прийняв:
Глибоцький селищний голова
_________________Григорій Ванзуряк
Кам’янецький сільський голова
_________________Василь Загарюк
Тереблеченський сільський голова
__________________Валерій Сака
Чагорський сільський голова
__________________Георгій Коблюк
Йорданештський сільський голова
__________________Георгій Лютик
Сучевенський сільський голова
__________________Юліан Міхайлович
Тарашанський сільський голова
__________________Василь Чуляк
Волоківський сільський голова
___________________Валентин Глопіна

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії
Глибоцької районної ради
Чернівецької області
№_______________
від «___»___________2020

смт.Глибока

Акт
передачі-приймання центральної районної аптеки №22
«___»___________2020

Комісія, створена відповідно до рішення Глибоцької районної ради від 17 листопада
2020 року № 85-41/20 «Про безоплатну передачу об’єктів спільної власності територіальних
громад селища та сіл Глибоцького району» (зі змінами та доповненням), у складі: голови
комісії: Шмідта Миколи Дмитровича – керуючого справами районної ради, заступника
голови комісії: Гафу Тетяни Григорівни - начальника фінансово-економічного відділу
районної ради та членів комісії: Воробець Інги Іванівни - начальника відділу районної ради
з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад району; Ванзуряка
Григорія Степановича - Глибоцького селищного голови; Загарюка Василя Миколайовича Кам’янецького сільського голови; Саки Валерія Федоровича - Тереблеченського сільського
голови; Коблюка Георгія Степановича - Чагорського сільського голови; Лютика Георгія
Флоровича - Йорданештського сільського голови; Міхайловича Юліана Георгійовича Сучевенського сільського голови; Чуляка Василя Костянтиновича - Тарашанського
сільського голови, Глопіна Валентина Івановича – Волоківського сільського голови,
здійснила передачу-приймання центральної районної аптеки №22, (далі - об’єкт).
Об’єкт передачі розміщений за адресою: Чернівецька обл., Глибоцький р., смт.
Глибока, вул. Першотравнева, буд. 2А, належить територіальним громадам сіл, селища
Глибоцького району в особі Глибоцької районної ради та передається до комунальної
власності територіальних громад на праві спільної часткової власності:
1. Тарашанській сільській раді (1/7 частки об’єкту);
2. Сучевенській сільській раді (1/7 частки об’єкту);
3. Глибоцькій селищній раді (1/7 частки об’єкту);
4. Кам’янецькій сільській раді (до перейменування – Кам’янській сільській раді (1/7 частки
об’єкту);
5. Волоківській сільській раді (1/7 частки об’єкту);
6. Йорданештській сільській раді (1/7 частки об’єкту);
7. Тереблеченській сільській раді ( 1/7 частки об’єкту).
Комісія установила, що до опису об’єкта, що передається, належать: загальна площа
641,2 кв.м., будівля центральної районної аптеки літ. «А», гараж літ. «Б», вбиральня літ. «В»,
колодязь - І, замощення – ІІ, огорожа №1, 2.
Разом з об’єктом передається інвентаризаційна справа на Глибоцьку районну аптеку
№22 видана Глибоцьким комунальним районним бюро технічної інвентаризації (п’ятнадцять
аркушів).
До акта передачі-приймання центральної районної аптеки №22 додається:
1.) Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 4410167 від 11.08.2004.
2.) Свідоцтво про право власності на нерухоме майно б/н від 11.08.2004, зареєстровано за
№6988919 від 11 серпня 2004 року.
3.) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого
речового права, індексний номер витягу 82175560 від 10.03.2017.

4.) Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою Серія ЯЯ №
351828.
Акт складено у 8-ми примірниках, що мають однакову юридичну силу: 1 примірник –
Глибоцькій районній раді, 1 примірник – Глибоцькій селищній раді, Кам’янецькій сільській
раді, 1 примірник – Тереблеченській сільській раді, 1 примірник – Йорданештській сільській
раді, 1 примірник – Сучевенській сільській раді, 1 примірник – Тарашанській сільській раді,
1 примірник – Волоківській сільській раді.
Передав:
Голова Глибоцької районної ради
_______________Петро Панчук

Прийняв:
Глибоцький селищний голова
_________________Григорій Ванзуряк
Кам’янецький сільський голова
_________________Василь Загарюк
Тереблеченський сільський голова
__________________Валерій Сака
Йорданештський сільський голова
__________________Георгій Лютик
Сучевенський сільський голова
__________________Юліан Міхайлович
Тарашанський сільський голова
__________________Василь Чуляк
Волоківський сільський голова
___________________Валентин Глопіна

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії
Глибоцької районної ради
Чернівецької області
№_______________
від «___»___________2020
Акт
передачі-приймання аптеки № 46
смт.Глибока

«___»___________2020

Комісія, створена відповідно до рішення Глибоцької районної ради від 17 листопада
2020 року № 85-41/20 «Про безоплатну передачу об’єктів спільної власності територіальних
громад селища та сіл Глибоцького району» (зі змінами та доповненням), у складі: голови
комісії: Шмідта Миколи Дмитровича – керуючого справами районної ради, заступника
голови комісії: Гафу Тетяни Григорівни - начальника фінансово-економічного відділу
районної ради та членів комісії: Воробець Інги Іванівни - начальника відділу районної ради
з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад району; Ванзуряка
Григорія Степановича - Глибоцького селищного голови; Загарюка Василя Миколайовича Кам’янецького сільського голови; Саки Валерія Федоровича - Тереблеченського сільського
голови; Коблюка Георгія Степановича - Чагорського сільського голови; Лютика Георгія
Флоровича - Йорданештського сільського голови; Міхайловича Юліана Георгійовича Сучевенського сільського голови; Чуляка Василя Костянтиновича - Тарашанського
сільського голови, Глопіна Валентина Івановича – Волоківського сільського голови,
здійснила передачу-приймання аптеки №46, (далі - об’єкт).
Об’єкт передачі розміщений за адресою: Чернівецька обл., Глибоцький р., с.Молодія,
вулиця Головна, буд. 72, (до перейменування – вулиця Леніна), належить територіальним
громадам сіл, селища Глибоцького району в особі Глибоцької районної ради та передається
до комунальної власності територіальної громади Чагорської сільської ради.
Комісія установила, що до опису об’єкта, що передається, належать: загальна площа
156,30 кв.м., будівля аптеки літ. «А», склад літ. «Б», колодязь - І, огорожа №2-5.
Разом з об’єктом передається інвентаризаційна справа №18 видана Глибоцьким
комунальним районним бюро технічної інвентаризації, реєстраційний номер 33390237 (п’ять
аркушів).
До акта передачі-приймання аптеки № 46 додається:
1.) Витяг про державну реєстрацію прав № 29785785 від 26.04.2011.
2.) Свідоцтво про право власності на нерухоме майно б/н від 11.04.2011, зареєстровано за
№33390237 від 26 квітня 2011 року.
3.) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого
речового права, індексний номер витягу 15246791 від 24.12.2013.
4.) Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ-7300275192013.
Акт складено у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу: 1 примірник –
Глибоцькій районній раді, 1 примірник – Чагорській сільській раді,
Передав:

Прийняв:

Голова Глибоцької районної ради

Чагорський сільський голова

_______________Петро Панчук

_________________ Георгій Коблюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії
Глибоцької районної ради
Чернівецької області
№_______________
від «___»___________2020
Акт
передачі-приймання
будівлі та споруди Глибоцького будинку творчості дітей та юнацтва
смт.Глибока

«___»___________2020

Комісія, створена відповідно до рішення Глибоцької районної ради від 17 листопада
2020 року № 85-41/20 «Про безоплатну передачу об’єктів спільної власності територіальних
громад селища та сіл Глибоцького району» (зі змінами та доповненням), у складі: голови
комісії: Шмідта Миколи Дмитровича – керуючого справами районної ради, заступника
голови комісії: Гафу Тетяни Григорівни - начальника фінансово-економічного відділу
районної ради та членів комісії: Воробець Інги Іванівни - начальника відділу районної ради
з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад району; Ванзуряка
Григорія Степановича - Глибоцького селищного голови; Загарюка Василя Миколайовича Кам’янецького сільського голови; Саки Валерія Федоровича - Тереблеченського сільського
голови; Коблюка Георгія Степановича - Чагорського сільського голови; Лютика Георгія
Флоровича - Йорданештського сільського голови; Міхайловича Юліана Георгійовича Сучевенського сільського голови; Чуляка Василя Костянтиновича - Тарашанського
сільського голови, Глопіна Валентина Івановича – Волоківського сільського голови,
здійснила передачу-приймання будівлі та споруди Глибоцького будинку творчості дітей та
юнацтва, (далі - об’єкт).
Об’єкт передачі розміщений за адресою: Чернівецька обл., Глибоцький р., смт.
Глибока, вул. Героїв Небесної Сотні, будинок 83 (до перейменування – Чернівецька обл.,
Глибоцький р., смт. Глибока, вулиця Центральна (вулиця Леніна), будинок 83), належить
територіальним громадам сіл, селища Глибоцького району в особі Глибоцької районної ради
та передається до комунальної власності територіальних громад на праві спільної часткової
власності:
1. Тарашанській сільській раді (1/8 частки об’єкту);
2. Сучевенській сільській раді (1/8 частки об’єкту);
3. Глибоцькій селищній раді (1/8 частки об’єкту);
4. Кам’янецькій сільській раді (до перейменування – Кам’янській сільській раді (1/8 частки
об’єкту);
5. Чагорській сільській раді (1/8 частки об’єкту);
6. Волоківській сільській раді (1/8 частки об’єкту);
7. Йорданештській сільській раді (1/8 частки об’єкту);
8. Тереблеченській сільській раді ( 1/8 частки об’єкту).
Комісія установила, що до опису об’єкта, що передається, належать: загальна площа
335,60 кв.м., Будинок творчості дітей та юнацтва літ. «А, В», сарай літ. «Б», убиральня літ.
«Г», огорожа №1, 2, вимощення - І.
Разом з об’єктом передається інвентаризаційна справа №815 видана Глибоцьким
комунальним районним бюро технічної інвентаризації (вісім аркушів).
До акта передачі-приймання будівлі та споруди Глибоцького будинку творчості дітей
та юнацтва додається:
1.) Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 25859678 від 14.04.2010.

2.) Свідоцтво про право власності на нерухоме майно б/н від 16.02.2010, зареєстровано за
№29708220 від 14 квітня 2010 року.
3.) Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-7302985212019.
4.) Копія Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою Серія ЯЯ
№ 351831.
Акт складено у 9-х примірниках, що мають однакову юридичну силу: 1 примірник –
Глибоцькій районній раді, 1 примірник – Глибоцькій селищній раді, Кам’янецькій сільській
раді, 1 примірник – Тереблеченській сільській раді, 1 примірник – Чагорській сільській раді,
1 примірник – Йорданештській сільській раді, 1 примірник – Сучевенській сільській раді, 1
примірник – Тарашанській сільській раді, 1 примірник – Волоківській сільській раді.
Передав:
Голова Глибоцької районної ради
_______________Петро Панчук

Прийняв:
Глибоцький селищний голова
____________Григорій Ванзуряк
Кам’янецький сільський голова
____________Василь Загарюк
Тереблеченський сільський голова
____________Валерій Сака
Чагорський сільський голова
__________________Георгій Коблюк
Йорданештський сільський голова
__________________Георгій Лютик
Сучевенський сільський голова
_________________Юліан Міхайлович
Тарашанський сільський голова
__________________Василь Чуляк
Волоківський сільський голова
___________________Валентин Глопіна

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії
Глибоцької районної ради
Чернівецької області
№_______________
від «___»___________2020
Акт
передачі-приймання
будівлі Глибоцького районного будинку творчості та дозвілля
смт.Глибока

«___»___________2020

Комісія, створена відповідно до рішення Глибоцької районної ради від 17
листопада 2020 року № 85-41/20 «Про безоплатну передачу об’єктів спільної
власності територіальних громад селища та сіл Глибоцького району» (зі
змінами та доповненням), у складі:
голови комісії: Шмідта Миколи
Дмитровича – керуючого справами районної ради, заступника голови комісії:
Гафу Тетяни Григорівни - начальника фінансово-економічного відділу районної
ради та членів комісії: Воробець Інги Іванівни - начальника відділу районної
ради з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад
району; Ванзуряка Григорія Степановича - Глибоцького селищного голови;
Загарюка Василя Миколайовича - Кам’янецького сільського голови; Саки
Валерія Федоровича - Тереблеченського сільського голови; Коблюка Георгія
Степановича - Чагорського сільського голови; Лютика Георгія Флоровича Йорданештського сільського голови; Міхайловича Юліана Георгійовича Сучевенського сільського голови; Чуляка Василя Костянтиновича Тарашанського сільського голови, Глопіна Валентина Івановича Волоківського сільського голови, на підставі рішення Глибоцької селищної
ради від 24 листопада 2020 року № 2802-78/20 «Про безоплатне прийняття
об’єктів спільної власності територіальних громад селища та сіл Глибоцького
району до комунальної власності Глибоцької селищної ради», здійснила
передачу-приймання будівлі Глибоцького районного будинку творчості та
дозвілля), (далі - Об’єкт).
Об’єкт передачі розміщений за адресою: Чернівецька обл., Глибоцький р.,
смт. Глибока, вул. Борців за волю України, буд.3 (до перейменування –
Чернівецька обл., Глибоцький р., смт. Глибока, вул.Глибоцька (вул.22 зїзду
КПРС, вул.Сталіна), буд.3), належить територіальним громадам сіл, селища
Глибоцького району в особі Глибоцької районної ради та передається до
комунальної власності Глибоцької селищної ради.
Комісія установила, що до опису об’єкта, що передається, належать:
загальна площа 1152,40 кв.м., будівля районного будинку творчості та
дозвілля літ. «А», будівля методичного кабінету літ. «Б», убиральня літ. «В»,
вимощення -І.
Разом з Об’єктом передається інвентаризаційна справа № 879 видана
Глибоцьким комунальним районним бюро технічної інвентаризації
(шістнадцять аркушів).

До акта передачі-приймання будівлі Глибоцького районного будинку
творчості та дозвілля додається:
1.) Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 21827827 від
10.02.2009.
2.) Свідоцтво про право власності на нерухоме майно б/н від 25.12.2008,
зареєстровано за №25955815 від 10 лютого 2009 року.
3.) Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою
Серія ЯЯ №351892.
Акт складено у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу: 1
примірник – Глибоцькій селищній раді, 1 примірник – Глибоцькій районній
раді.
Передав:

Прийняв:

Голова Глибоцької районної ради

Глибоцький селищний голова

_______________Петро Панчук

____________Григорій Ванзуряк

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії
Глибоцької районної ради
Чернівецької області
№_______________
від «___»___________2020
Акт
передачі-приймання адміністративної будівлі
Глибоцького районного центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсії
смт.Глибока

«___»___________2020

Комісія, створена відповідно до рішення Глибоцької районної ради від 17 листопада
2020 року № 85-41/20 «Про безоплатну передачу об’єктів спільної власності територіальних
громад селища та сіл Глибоцького району» (зі змінами та доповненням), у складі: голови
комісії: Шмідта Миколи Дмитровича – керуючого справами районної ради, заступника
голови комісії: Гафу Тетяни Григорівни - начальника фінансово-економічного відділу
районної ради та членів комісії: Воробець Інги Іванівни - начальника відділу районної ради
з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад району; Ванзуряка
Григорія Степановича - Глибоцького селищного голови; Загарюка Василя Миколайовича Кам’янецького сільського голови; Саки Валерія Федоровича - Тереблеченського сільського
голови; Коблюка Георгія Степановича - Чагорського сільського голови; Лютика Георгія
Флоровича - Йорданештського сільського голови; Міхайловича Юліана Георгійовича Сучевенського сільського голови; Чуляка Василя Костянтиновича - Тарашанського
сільського голови, Глопіна Валентина Івановича – Волоківського сільського голови,
здійснила передачу-приймання адміністративної будівлі Глибоцького районного центру
туризму, краєзнавства, спорту та екскурсії, (далі - об’єкт).
Об’єкт передачі розміщений за адресою: Чернівецька обл., Глибоцький р., смт.
Глибока, вулиця Першотравнева, будинок 5 , належить територіальним громадам сіл,
селища Глибоцького району в особі Глибоцької районної ради та передається до
комунальної власності територіальних громад на праві спільної часткової власності:
1. Сучевенській сільській раді (1/3 частки об’єкту);
3. Глибоцькій селищній раді (2/3 частки об’єкту).
Комісія установила, що до опису об’єкта, що передається, належать: загальна площа
283,30 кв.м., адміністративна будівля літ.«А», сарай літ. «Б», альтанка літ. «В», колодязь №1,
огорожа № 2-4, підпірна стінка №5, вимощення №І-ІІІ.
Разом з об’єктом передається технічний паспорт виданий Глибоцьким комунальним
районним бюро технічної інвентаризації, реєстраційний № 34537286 (інвентаризаційна
справа № 518, п’ять аркушів).
До акта передачі-приймання адміністративної будівлі Глибоцького районного центру
туризму, краєзнавства, спорту та екскурсії, додається:
1.) Витяг про державну реєстрацію прав, номер витягу 31493620 від 30.09.2011.
2.) Свідоцтво про право власності на нерухоме майно б/н від 02.09.2011, зареєстровано за
№34537286 від 30 вересня 2011 року.
3.) Державний акт на право постійного користування землею І-ЧВ № 000544 (два аркуші).
Акт складено у 3-х примірниках, що мають однакову юридичну силу: 1 примірник –
Глибоцькій районній раді, 1 примірник – Глибоцькій селищній раді, 1 примірник –
Сучевенській сільській раді.

Передав:

Прийняв:

Голова Глибоцької районної ради

Глибоцький селищний голова

_______________Петро Панчук

_________________Григорій Ванзуряк
Сучевенський сільський голова
_________________Юліан Міхайлович

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії
Глибоцької районної ради
Чернівецької області
№_______________
від «___»___________2020
Акт
передачі-приймання адміністративної будівлі
Глибоцького районного центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій
смт.Глибока

«___»___________2020

Комісія, створена відповідно до рішення Глибоцької районної ради від 17 листопада
2020 року № 85-41/20 «Про безоплатну передачу об’єктів спільної власності територіальних
громад селища та сіл Глибоцького району» (зі змінами та доповненням), у складі: голови
комісії: Шмідта Миколи Дмитровича – керуючого справами районної ради, заступника
голови комісії: Гафу Тетяни Григорівни - начальника фінансово-економічного відділу
районної ради та членів комісії: Воробець Інги Іванівни - начальника відділу районної ради
з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад району; Ванзуряка
Григорія Степановича - Глибоцького селищного голови; Загарюка Василя Миколайовича Кам’янецького сільського голови; Саки Валерія Федоровича - Тереблеченського сільського
голови; Коблюка Георгія Степановича - Чагорського сільського голови; Лютика Георгія
Флоровича - Йорданештського сільського голови; Міхайловича Юліана Георгійовича Сучевенського сільського голови; Чуляка Василя Костянтиновича - Тарашанського
сільського голови, Глопіна Валентина Івановича – Волоківського сільського голови,
здійснила передачу-приймання адміністративної будівлі Глибоцького районного центру
туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій, (далі - об’єкт).
Об’єкт передачі розміщений за адресою: Чернівецька обл., Глибоцький р., смт.
Глибока, вулиця 10-ї річниці Незалежності України (вулиця Червоноармійська), будинок 11 ,
належить територіальним громадам сіл, селища Глибоцького району в особі Глибоцької
районної ради та передається до комунальної власності територіальних громад на праві
спільної часткової власності:
1. Сучевенській сільській раді (1/3 частки об’єкту);
3. Глибоцькій селищній раді (2/3 частки об’єкту).
Комісія установила, що до опису об’єкта, що передається, належать: загальна площа
62,90 кв.м., адміністративна будівля літ.«А», сарай літ. «Б», вимощення №І.
Разом з об’єктом передається технічний паспорт виданий Глибоцьким комунальним
районним бюро технічної інвентаризації, реєстраційний № 34527742 (інвентаризаційна
справа № 519, чотири аркуші).
До акта передачі-приймання адміністративної будівлі Глибоцького районного центру
туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій, додається:
1.) Витяг про державну реєстрацію прав, номер витягу 31493741 від 30.09.2011.
2.) Свідоцтво про право власності на нерухоме майно б/н від 01.09.2011, зареєстровано за
№34527742 від 30 вересня 2011 року.

Акт складено у 3-х примірниках, що мають однакову юридичну силу: 1 примірник –
Глибоцькій районній раді, 1 примірник – Глибоцькій селищній раді, 1 примірник –
Сучевенській сільській раді.
Передав:

Прийняв:

Голова Глибоцької районної ради

Глибоцький селищний голова

_______________Петро Панчук

_________________Григорій Ванзуряк
Сучевенський сільський голова
_________________Юліан Міхайлович

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії
Глибоцької районної ради
Чернівецької області
№_______________
від «___»___________2020
Акт
передачі-приймання будівлі районного державного архіву
смт.Глибока

«___»___________2020

Комісія, створена відповідно до рішення Глибоцької районної ради від 17 листопада
2020 року № 85-41/20 «Про безоплатну передачу об’єктів спільної власності територіальних
громад селища та сіл Глибоцького району» (зі змінами та доповненням), у складі: голови
комісії: Шмідта Миколи Дмитровича – керуючого справами районної ради, заступника
голови комісії: Гафу Тетяни Григорівни - начальника фінансово-економічного відділу
районної ради та членів комісії: Воробець Інги Іванівни - начальника відділу районної ради
з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад району; Ванзуряка
Григорія Степановича - Глибоцького селищного голови; Загарюка Василя Миколайовича Кам’янецького сільського голови; Саки Валерія Федоровича - Тереблеченського сільського
голови; Коблюка Георгія Степановича - Чагорського сільського голови; Лютика Георгія
Флоровича - Йорданештського сільського голови; Міхайловича Юліана Георгійовича Сучевенського сільського голови; Чуляка Василя Костянтиновича - Тарашанського
сільського голови, Глопіна Валентина Івановича – Волоківського сільського голови,
здійснила передачу-приймання будівлі районного державного архіву, (далі - об’єкт).
Об’єкт передачі розміщений за адресою: Чернівецька обл., Глибоцький р., смт.
Глибока, вул. Героїв Небесної Сотні, будинок 92, (до перейменування – Чернівецька обл.,
Глибоцький р., смт. Глибока, вулиця Центральна (вулиця Леніна), будинок 92), належить
територіальним громадам сіл, селища Глибоцького району в особі Глибоцької районної ради
та передається до комунальної власності територіальних громад на праві спільної часткової
власності:
1. Тарашанській сільській раді (1/8 частки об’єкту);
2. Сучевенській сільській раді (1/8 частки об’єкту);
3. Глибоцькій селищній раді (1/8 частки об’єкту);
4. Кам’янецькій сільській раді (до перейменування – Кам’янській сільській раді (1/8 частки
об’єкту);
5. Чагорській сільській раді (1/8 частки об’єкту);
6. Волоківській сільській раді (1/8 частки об’єкту);
7. Йорданештській сільській раді (1/8 частки об’єкту);
8. Тереблеченській сільській раді ( 1/8 частки об’єкту).
Комісія установила, що до опису об’єкта, що передається, належать: загальна площа
189,50 кв.м., будівля районного державного архіву літ. «А».
Разом з об’єктом передається технічний паспорт виданий Глибоцьким комунальним
районним бюро технічної інвентаризації, реєстраційний № 33330111 (інвентаризаційна
справа № 16, п’ять аркушів).
До акта передачі-приймання будівлі районного державного архіву додається:
1.) Витяг про державну реєстрацію прав № 29760006 від 21.04.2011.
2.) Свідоцтво про право власності на нерухоме майно б/н від 05.04.2011, зареєстровано за
№33330111 від 21 квітня 2011 року.

3.) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого
речового права, індексний номер витягу 17198055 від 31.01.2014.
4.) Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-7300364422013.
Акт складено у 9-х примірниках, що мають однакову юридичну силу: 1 примірник –
Глибоцькій районній раді, 1 примірник – Глибоцькій селищній раді, Кам’янецькій сільській
раді, 1 примірник – Тереблеченській сільській раді, 1 примірник – Чагорській сільській раді,
1 примірник – Йорданештській сільській раді, 1 примірник – Сучевенській сільській раді, 1
примірник – Тарашанській сільській раді, 1 примірник – Волоківській сільській раді.
Передав:
Голова Глибоцької районної ради
_______________Петро Панчук

Прийняв:
Глибоцький селищний голова
_________________Григорій Ванзуряк
Кам’янецький сільський голова
_________________Василь Загарюк
Тереблеченський сільський голова
__________________Валерій Сака
Чагорський сільський голова
__________________Георгій Коблюк
Йорданештський сільський голова
__________________Георгій Лютик
Сучевенський сільський голова
__________________Юліан Міхайлович
Тарашанський сільський голова
__________________Василь Чуляк
Волоківський сільський голова
___________________Валентин Глопіна

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії
Глибоцької районної ради
Чернівецької області
№_______________
від «___»___________2020

смт.Глибока

Акт
передачі-приймання Глибоцької районної комунальної друкарні
«___»___________2020

Комісія, створена відповідно до рішення Глибоцької районної ради від 17 листопада
2020 року № 85-41/20 «Про безоплатну передачу об’єктів спільної власності територіальних
громад селища та сіл Глибоцького району» (зі змінами та доповненням), у складі: голови
комісії: Шмідта Миколи Дмитровича – керуючого справами районної ради, заступника
голови комісії: Гафу Тетяни Григорівни - начальника фінансово-економічного відділу
районної ради та членів комісії: Воробець Інги Іванівни - начальника відділу районної ради
з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад району; Ванзуряка
Григорія Степановича - Глибоцького селищного голови; Загарюка Василя Миколайовича Кам’янецького сільського голови; Саки Валерія Федоровича - Тереблеченського сільського
голови; Коблюка Георгія Степановича - Чагорського сільського голови; Лютика Георгія
Флоровича - Йорданештського сільського голови; Міхайловича Юліана Георгійовича Сучевенського сільського голови; Чуляка Василя Костянтиновича - Тарашанського
сільського голови, Глопіна Валентина Івановича – Волоківського сільського голови,
здійснила передачу-приймання Глибоцької районної комунальної друкарні, (далі - об’єкт).
Об’єкт передачі розміщений за адресою: Чернівецька обл., Глибоцький р., смт.
Глибока, вул. Борців за волю України, будинок 5 (до перейменування – Чернівецька обл.,
Глибоцький р., смт. Глибока, вулиця Глибоцька (вул. 22 з‛їзду КПРС, вул. Сталіна), буд. 5),
належить територіальним громадам сіл, селища Глибоцького району в особі Глибоцької
районної ради та передається до комунальної власності територіальних громад на праві
спільної часткової власності:
1. Тарашанській сільській раді (1/8 частки об’єкту);
2. Сучевенській сільській раді (1/8 частки об’єкту);
3. Глибоцькій селищній раді (1/8 частки об’єкту);
4. Кам’янецькій сільській раді (до перейменування – Кам’янській сільській раді (1/8 частки
об’єкту);
5. Чагорській сільській раді (1/8 частки об’єкту);
6. Волоківській сільській раді (1/8 частки об’єкту);
7. Йорданештській сільській раді (1/8 частки об’єкту);
8. Тереблеченській сільській раді ( 1/8 частки об’єкту).
Комісія установила, що до опису об’єкта, що передається, належать: загальна площа
1515,1 кв.м., Глибоцька районна комунальна друкарня літ.«А», гараж літ. «Б», огорожа № 1,
2, інженерний колодязь №3, 4, вимощення №1.
Разом з об’єктом передається технічний паспорт виданий Глибоцьким комунальним
районним бюро технічної інвентаризації (інвентаризаційна справа № 479/14, дев’ять
аркушів).
До акта передачі-приймання Глибоцької районної комунальної друкарні додається:
1.) Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права
власності, індексний номер витягу 119413525 від 03.04.2018.
2.) Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-7302987052019.

3.) Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою Серія ЯЯ №
351889.
4.) Копія державного акту на право постійного користування земельною ділянкою Серія ЯЯ
№ 351888.
5.) Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 4410895 від 11.08.2004.
6.) Свідоцтво про право власності на нерухоме майно б/н від 11.08.2004, зареєстровано за №
6990114 від 11 серпня 2004 року.
Акт складено у 9-х примірниках, що мають однакову юридичну силу: 1 примірник –
Глибоцькій районній раді, 1 примірник – Глибоцькій селищній раді, Кам’янецькій сільській
раді, 1 примірник – Тереблеченській сільській раді, 1 примірник – Чагорській сільській раді,
1 примірник – Йорданештській сільській раді, 1 примірник – Сучевенській сільській раді, 1
примірник – Тарашанській сільській раді, 1 примірник – Волоківській сільській раді.
Передав:
Голова Глибоцької районної ради
_______________Петро Панчук

Прийняв:
Глибоцький селищний голова
_________________Григорій Ванзуряк
Кам’янецький сільський голова
_________________Василь Загарюк
Тереблеченський сільський голова
__________________Валерій Сака
Чагорський сільський голова
__________________Георгій Коблюк
Йорданештський сільський голова
__________________Георгій Лютик
Сучевенський сільський голова
__________________Юліан Міхайлович
Тарашанський сільський голова
__________________Василь Чуляк
Волоківський сільський голова
___________________Валентин Глопіна

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії
Глибоцької районної ради
Чернівецької області
№_______________
від «___»___________2020
Акт
передачі-приймання будівлі та споруди
(будівля очисних споруд Карапчівського ліцею ім.М.Емінеску Глибоцької районної ради)
смт.Глибока
«___»___________2020
Комісія, створена відповідно до рішення Глибоцької районної ради від 17 листопада
2020 року № 85-41/20 «Про безоплатну передачу об’єктів спільної власності територіальних
громад селища та сіл Глибоцького району» (зі змінами та доповненням), у складі: голови
комісії: Шмідта Миколи Дмитровича – керуючого справами районної ради, заступника
голови комісії: Гафу Тетяни Григорівни - начальника фінансово-економічного відділу
районної ради та членів комісії: Воробець Інги Іванівни - начальника відділу районної ради
з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад району; Ванзуряка
Григорія Степановича - Глибоцького селищного голови; Загарюка Василя Миколайовича Кам’янецького сільського голови; Саки Валерія Федоровича - Тереблеченського сільського
голови; Коблюка Георгія Степановича - Чагорського сільського голови; Лютика Георгія
Флоровича - Йорданештського сільського голови; Міхайловича Юліана Георгійовича Сучевенського сільського голови; Чуляка Василя Костянтиновича - Тарашанського
сільського голови, Глопіна Валентина Івановича – Волоківського сільського голови,
здійснила передачу-приймання будівлі та споруди (будівля очисних споруд Карапчівського
ліцею ім.М.Емінеску Глибоцької районної ради), (далі - об’єкт).
Об’єкт передачі розміщений за адресою: Чернівецька обл., Глибоцький р., с.Карапчів,
вулиця Набережна, будинок 2, належить територіальним громадам сіл, селища Глибоцького
району в особі Глибоцької районної ради та передається до комунальної власності
територіальної громади Йорданештської сільської ради.
Комісія установила, що до опису об’єкта, що передається, належать: загальна площа
92,5 кв.м., будівлі та споруди (будівля очисних споруд літ. «А», огорожа №1, 2, каналізаційні
колодязі №3-6, очисні споруди №7, 8, відстійники №9-11).
Разом з об’єктом передається інвентаризаційна справа на будівлю очисних споруд
видана
Глибоцьким
комунальним
районним
бюро
технічної
інвентаризації,
(інвентаризаційна справа № 384, чотири аркуші).
До акта передачі-приймання будівлі та споруди (будівля очисних споруд
Карапчівського ліцею ім.М.Емінеску Глибоцької районної ради), додається:
1.) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права
власності, індексний номер 31954064 від 30.12.2014.
2.) Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, індексний номер: 31953006 від
30.12.2014.
3.) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого
речового права, індексний номер витягу 24154157 від 11.07.2014.
4.) Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ-7300661602014.
Акт складено у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу: 1 примірник –
Глибоцькій районній раді, 1 примірник – Йорданештській сільській раді,
Передав:
Голова Глибоцької районної ради
_______________Петро Панчук

Прийняв:
Йорданештський сільський голова
_________________ Георгій Лютик

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії
Глибоцької районної ради
Чернівецької області
№_______________
від «___»___________2020
Акт
передачі-приймання будівлі та споруди
(Карапчівського ліцею ім.М.Емінеску Глибоцької районної ради)
смт.Глибока
«___»___________2020
Комісія, створена відповідно до рішення Глибоцької районної ради від 17 листопада
2020 року № 85-41/20 «Про безоплатну передачу об’єктів спільної власності територіальних
громад селища та сіл Глибоцького району» (зі змінами та доповненням), у складі: голови
комісії: Шмідта Миколи Дмитровича – керуючого справами районної ради, заступника
голови комісії: Гафу Тетяни Григорівни - начальника фінансово-економічного відділу
районної ради та членів комісії: Воробець Інги Іванівни - начальника відділу районної ради
з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад району; Ванзуряка
Григорія Степановича - Глибоцького селищного голови; Загарюка Василя Миколайовича Кам’янецького сільського голови; Саки Валерія Федоровича - Тереблеченського сільського
голови; Коблюка Георгія Степановича - Чагорського сільського голови; Лютика Георгія
Флоровича - Йорданештського сільського голови; Міхайловича Юліана Георгійовича Сучевенського сільського голови; Чуляка Василя Костянтиновича - Тарашанського
сільського голови, Глопіна Валентина Івановича – Волоківського сільського голови,
здійснила передачу-приймання будівлі та споруди (Карапчівського ліцею ім.М.Емінеску
Глибоцької районної ради), (далі - об’єкт).
Об’єкт передачі розміщений за адресою: Чернівецька обл., Глибоцький р., с.Карапчів,
вулиця Центральна, будинок 25, належить
територіальним громадам сіл, селища
Глибоцького району в особі Глибоцької районної ради та передається до комунальної
власності територіальної громади Йорданештської сільської ради.
Комісія установила, що до опису об’єкта, що передається, належать: загальна площа
5396,1кв.м., будівлі та споруди (школа літ. «А», гуртожиток літ. «Б, В», насосна літ. «Г»,
убиральня літ. «Д», роздягальня літ «Е», трансформаторна підстанція літ. «Є», майстерня літ.
«Ж», пральня літ. «З», сарай літ. «И, І, Ї», котельня літ. «Й», майстерня літ. «К»,
вентиляційна шахта літ. «Л», колодязь №1, огорожа №2-5, каналізаційні колодязі №6-36,
водонапірна башта №37, пожежний резервуар №38, вимощення - №І-ІІ).
Разом з об’єктом передається інвентаризаційна справа на будівлі та споруди видана
Глибоцьким комунальним районним бюро технічної інвентаризації, (інвентаризаційна справа
№ 1536, тридцять дев’ять аркушів).
До акта передачі-приймання будівлі та споруди (Карапчівського ліцею ім.М.Емінеску
Глибоцької районної ради), додається:
1.) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права
власності, індексний номер 32039784 від 05.01.2015.
2.) Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, індексний номер: 32039718 від
05.01.2015.
3.) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого
речового права, індексний номер витягу 24152890 від 11.07.2014.
4.) Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ-7300661562014.

Акт складено у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу: 1 примірник –
Глибоцькій районній раді, 1 примірник – Йорданештській сільській раді,
Передав:
Голова Глибоцької районної ради
_______________Петро Панчук

Прийняв:
Йорданештський сільський голова
_________________ Георгій Лютик

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії
Глибоцької районної ради
Чернівецької області
№_______________
від «___»___________2020

смт.Глибока

Акт
передачі-приймання кінотеатру «Буковина»
«___»___________2020

Комісія, створена відповідно до рішення Глибоцької районної ради від 17 листопада
2020 року № 85-41/20 «Про безоплатну передачу об’єктів спільної власності територіальних
громад селища та сіл Глибоцького району» (зі змінами та доповненням), у складі: голови
комісії: Шмідта Миколи Дмитровича – керуючого справами районної ради, заступника
голови комісії: Гафу Тетяни Григорівни - начальника фінансово-економічного відділу
районної ради та членів комісії: Воробець Інги Іванівни - начальника відділу районної ради
з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад району; Ванзуряка
Григорія Степановича - Глибоцького селищного голови; Загарюка Василя Миколайовича Кам’янецького сільського голови; Саки Валерія Федоровича - Тереблеченського сільського
голови; Коблюка Георгія Степановича - Чагорського сільського голови; Лютика Георгія
Флоровича - Йорданештського сільського голови; Міхайловича Юліана Георгійовича Сучевенського сільського голови; Чуляка Василя Костянтиновича - Тарашанського
сільського голови, Глопіна Валентина Івановича – Волоківського сільського голови,
здійснила передачу-приймання кінотеатру «Буковина», (далі - об’єкт).
Об’єкт передачі розміщений за адресою: Чернівецька обл., Глибоцький р., смт.
Глибока, вул. Борців за волю України, будинок 2 (до перейменування – Чернівецька обл.,
Глибоцький р., смт. Глибока, вулиця Глибоцька (вул. 22 з‛їзду КПРС, вул. Сталіна), буд. 2),
належить територіальним громадам сіл, селища Глибоцького району в особі Глибоцької
районної ради та передається до комунальної власності територіальних громад на праві
спільної часткової власності:
1. Тарашанській сільській раді (1/8 частки об’єкту);
2. Сучевенській сільській раді (1/8 частки об’єкту);
3. Глибоцькій селищній раді (1/8 частки об’єкту);
4. Кам’янецькій сільській раді (до перейменування – Кам’янській сільській раді (1/8 частки
об’єкту);
5. Чагорській сільській раді (1/8 частки об’єкту);
6. Волоківській сільській раді (1/8 частки об’єкту);
7. Йорданештській сільській раді (1/8 частки об’єкту);
8. Тереблеченській сільській раді ( 1/8 частки об’єкту).
Комісія установила, що до опису об’єкта, що передається, належать: загальна площа
493,0 кв.м., будівля кінотеатру «Буковина» літ. «А», фільмобаза літ. «Б».
Разом з об’єктом передається
інвентаризаційна справа на будівлю кінотеатру
«Буковина» №2 видана Глибоцьким комунальним районним бюро технічної інвентаризації
(вісім аркушів) та проект землеустрою щодо виготовлення державного акту на право
постійного користування земельною ділянкою – Кінотеатр «Буковина», який знаходиться по
вул. Глибоцькій, 2,А (двадцять шість аркушів) та диск.
До акта передачі-приймання кінотеатру «Буковина», додається:
1.) Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 4412047 від 11.08.2004.
2.) Свідоцтво про право власності на нерухоме майно б/н від 11.08.2004, зареєстровано за
№6991276 від 11 серпня 2004 року.

3.) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого
речового права, індексний номер витягу 8009414 від 15.08.2013.
4.) Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-7300241922013.
Акт складено у 9-х примірниках, що мають однакову юридичну силу: 1 примірник –
Глибоцькій районній раді, 1 примірник – Глибоцькій селищній раді, Кам’янецькій сільській
раді, 1 примірник – Тереблеченській сільській раді, 1 примірник – Чагорській сільській раді,
1 примірник – Йорданештській сільській раді, 1 примірник – Сучевенській сільській раді, 1
примірник – Тарашанській сільській раді, 1 примірник – Волоківській сільській раді.
Передав:
Голова Глибоцької районної ради
_______________Петро Панчук

Прийняв:
Глибоцький селищний голова
_________________Григорій Ванзуряк
Кам’янецький сільський голова
_________________Василь Загарюк
Тереблеченський сільський голова
__________________Валерій Сака
Чагорський сільський голова
__________________Георгій Коблюк
Йорданештський сільський голова
__________________Георгій Лютик
Сучевенський сільський голова
__________________Юліан Міхайлович
Тарашанський сільський голова
__________________Василь Чуляк
Волоківський сільський голова
___________________Валентин Глопіна

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії
Глибоцької районної ради
Чернівецької області
№_______________
від «___»___________2020
Акт
передачі-приймання будівлі котельні
(спортзал ДЮСШ)
смт.Глибока

«___»___________2020

Комісія, створена відповідно до рішення Глибоцької районної ради від 17
листопада 2020 року № 85-41/20 «Про безоплатну передачу об’єктів спільної
власності територіальних громад селища та сіл Глибоцького району» (зі
змінами та доповненням), у складі: голови комісії:
Шмідта Миколи
Дмитровича – керуючого справами районної ради, заступника голови комісії:
Гафу Тетяни Григорівни - начальника фінансово-економічного відділу районної
ради та членів комісії: Воробець Інги Іванівни - начальника відділу районної
ради з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад
району; Ванзуряка Григорія Степановича - Глибоцького селищного голови;
Загарюка Василя Миколайовича - Кам’янецького сільського голови; Саки
Валерія Федоровича - Тереблеченського сільського голови; Коблюка Георгія
Степановича - Чагорського сільського голови; Лютика Георгія Флоровича Йорданештського сільського голови; Міхайловича Юліана Георгійовича Сучевенського сільського голови; Чуляка Василя Костянтиновича Тарашанського сільського голови, Глопіна Валентина Івановича Волоківського сільського голови, на підставі рішення Глибоцької селищної
ради від 24 листопада 2020 року № 2802-78/20 «Про безоплатне прийняття
об’єктів спільної власності територіальних громад селища та сіл Глибоцького
району до комунальної власності Глибоцької селищної ради», здійснила
передачу-приймання будівлі котельні (спортзал ДЮСШ), (далі - Об’єкт).
Об’єкт передачі розміщений за адресою: Чернівецька обл., Глибоцький р.,
смт. Глибока, вул. Бойко І. будинок 4Б, належить територіальним громадам
сіл, селища Глибоцького району в особі Глибоцької районної ради та
передається до комунальної власності Глибоцької селищної ради.
Комісія установила, що до опису об’єкта, що передається, належать:
загальна площа 458,10 кв.м., будівля котельні літ. «А».
Разом з Об’єктом передається технічний паспорт виданий Глибоцьким
комунальним районним бюро технічної інвентаризації, реєстраційний
№34404010 (шість аркушів).

До акта
додається:

передачі-приймання

будівлі

котельні

(спортзал

ДЮСШ)

1.) Витяг про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно
№31611360 від 11.10.2011.
2.) Свідоцтво про право власності на нерухоме майно б/н від 16.08.2011,
зареєстровано за №34404010 від 11жовтня 2011 року.
3.) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про
реєстрацію іншого речового права, індексний номер витягу 6633806 від
22.07.2013, на земельну ділянку пл.0,0152.
4.) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про
реєстрацію іншого речового права, індексний номер витягу 6631161 від
22.07.2013, на земельну ділянку пл.0,1292.
5.) Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ7300155562013 від 06.06.2013, кадастровий номер земельної ділянки
7321055100:01:004:0616.
6.) Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ7300155592013 від 06.06.2013, кадастровий номер земельної ділянки
7321055100:01:004:0617.
Акт складено у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу: 1
примірник – Глибоцькій селищній раді, 1 примірник – Глибоцькій районній
раді.
Передав:

Прийняв:

Голова Глибоцької районної ради

Глибоцький селищний голова

_______________Петро Панчук

____________Григорій Ванзуряк

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії
Глибоцької районної ради
Чернівецької області
№_______________
від «___»___________2020
Акт
передачі-приймання будівлі та споруди Глибоцької центральної районної
комунальної лікарні
смт.Глибока
«___»___________2020
Комісія, створена відповідно до рішення Глибоцької районної ради від 17 листопада
2020 року № 85-41/20 «Про безоплатну передачу об’єктів спільної власності територіальних
громад селища та сіл Глибоцького району» (зі змінами та доповненням), у складі: голови
комісії: Шмідта Миколи Дмитровича – керуючого справами районної ради, заступника
голови комісії: Гафу Тетяни Григорівни - начальника фінансово-економічного відділу
районної ради та членів комісії: Воробець Інги Іванівни - начальника відділу районної ради
з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад району; Ванзуряка
Григорія Степановича - Глибоцького селищного голови; Загарюка Василя Миколайовича Кам’янецького сільського голови; Саки Валерія Федоровича - Тереблеченського сільського
голови; Коблюка Георгія Степановича - Чагорського сільського голови; Лютика Георгія
Флоровича - Йорданештського сільського голови; Міхайловича Юліана Георгійовича Сучевенського сільського голови; Чуляка Василя Костянтиновича - Тарашанського
сільського голови, Глопіна Валентина Івановича - Волоківського сільського голови,
здійснила передачу-приймання будівлі та споруди Глибоцької центральної районної
комунальної лікарні, (далі - об’єкт).
Об’єкт передачі розміщений за адресою: Чернівецька обл., Глибоцький р., смт.
Глибока, вулиця Шевченка Т., буд.14, належить територіальним громадам сіл, селища
Глибоцького району в особі Глибоцької районної ради та передається до комунальної
власності територіальних громад на праві спільної часткової власності:
1. Тарашанській сільській раді (1/8 частки об’єкту);
2. Сучевенській сільській раді (1/8 частки об’єкту);
3. Глибоцькій селищній раді (1/8 частки об’єкту);
4. Кам’янецькій сільській раді (до перейменування – Кам’янській сільській раді (1/8 частки
об’єкту);
5. Чагорській сільській раді (1/8 частки об’єкту);
6. Волоківській сільській раді (1/8 частки об’єкту);
7. Йорданештській сільській раді (1/8 частки об’єкту);
8. Тереблеченській сільській раді ( 1/8 частки об’єкту).
Комісія установила, що до опису об’єкта, що передається, належать: загальна площа
17554,90 кв.м., будівля головного корпусу лікарні літ. «А-IV», поліклініка літ. «Б-III»,
терапевтичний корпус літ. «В-IV», харчоблок літ. «Г», склад кисневих балонів літ. «Д»,
трансформаторна підстанція з резервною дизельною літ. «Е», інфекційний корпус літ. «ЖII», котельня літ. «З, І», дитячий корпус літ. «И-III», мазутосховище літ. «К-II», паталогоанатомічний корпус літ. «Л», склад паливно-мастильних матеріалів літ. «М», складське
приміщення літ. «Н», зубопротезна лабораторія літ. «О», сарай-конюшня літ. «П», пральня
літ. «Р», гараж літ. «С», насосна літ. «Т», убиральня літ. «У, Ш», альтанка літ. «Ф, Х, Ц, Ч»,
холодильна камера літ. «Є», склад матеріалів літ. «Ї», будівля газорозподільчого пункту літ.
«Й», огорожа №1-4, підпірна стінка №5, вентиляційна витяжка № 6, 7, колодязі № 8, 9,
вимощення – І-ІІ, пожежні резервуари – ІІІ-IV, водонапірна башня Рожновського – V,
каналізаційні колодязі – VI-XXXVI, авто естакада - XXXVII, вигрібна яма - XXXVIІІ,
колодязь для збору води – XXXIX, фонтан – XXXX.

Разом з об’єктом передається технічний паспорт на будівлі та споруди ЦРКЛ виданий
Глибоцьким комунальним районним бюро технічної інвентаризації (сімдесят дев’ять
аркушів).
До акта передачі-приймання будівлі та споруди Глибоцької центральної районної
комунальної лікарні додається:
1.) Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 26844331 від 28.07.2010.
2.) Свідоцтво про право власності на нерухоме майно б/н від 15.04.2010, зареєстровано за
№30192646 від 28 липня 2010 року.
3.) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права
власності, індексний номер витягу 130146162 від 09.07.2018.
4.) Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою Серія ЯЯ
№350261.
Акт складено у 9-х примірниках, що мають однакову юридичну силу: 1 примірник –
Глибоцькій районній раді, 1 примірник – Глибоцькій селищній раді, Кам’янецькій сільській
раді, 1 примірник – Тереблеченській сільській раді, 1 примірник – Чагорській сільській раді,
1 примірник – Йорданештській сільській раді, 1 примірник – Сучевенській сільській раді, 1
примірник – Тарашанській сільській раді, 1 примірник – Волоківській сільській раді.
Передав:
Голова Глибоцької районної ради
_______________Петро Панчук

Прийняв:
Глибоцький селищний голова
_________________Григорій Ванзуряк
Кам’янецький сільський голова
_________________Василь Загарюк
Тереблеченський сільський голова
__________________Валерій Сака
Чагорський сільський голова
__________________Георгій Коблюк
Йорданештський сільський голова
__________________Георгій Лютик
Сучевенський сільський голова
__________________Юліан Міхайлович
Тарашанський сільський голова
__________________Василь Чуляк
Волоківський сільський голова
___________________Валентин Глопіна

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії
Глибоцької районної ради
Чернівецької області
№_______________
від «___»___________2020
Акт
передачі-приймання
будівлі та споруди Глибоцького районного краєзнавчого музею
смт.Глибока

«___»___________2020

Комісія, створена відповідно до рішення Глибоцької районної ради від 17
листопада 2020 року № 85-41/20 «Про безоплатну передачу об’єктів спільної
власності територіальних громад селища та сіл Глибоцького району» (зі
змінами та доповненням), у складі: голови комісії:
Шмідта Миколи
Дмитровича – керуючого справами районної ради, заступника голови комісії:
Гафу Тетяни Григорівни - начальника фінансово-економічного відділу районної
ради та членів комісії: Воробець Інги Іванівни - начальника відділу районної
ради з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад
району; Ванзуряка Григорія Степановича - Глибоцького селищного голови;
Загарюка Василя Миколайовича - Кам’янецького сільського голови; Саки
Валерія Федоровича - Тереблеченського сільського голови; Коблюка Георгія
Степановича - Чагорського сільського голови; Лютика Георгія Флоровича Йорданештського сільського голови; Міхайловича Юліана Георгійовича Сучевенського сільського голови; Чуляка Василя Костянтиновича Тарашанського сільського голови, Глопіна Валентина Івановича Волоківського сільського голови, на підставі рішення Глибоцької селищної
ради від 24 листопада 2020 року № 2802-78/20 «Про безоплатне прийняття
об’єктів спільної власності територіальних громад селища та сіл Глибоцького
району до комунальної власності Глибоцької селищної ради», здійснила
передачу-приймання будівлі та споруди Глибоцького районного краєзнавчого
музею (далі - об’єкт).
Об’єкт передачі розміщений за адресою: Чернівецька обл., Глибоцький р.,
смт. Глибока, вул. Героїв Небесної Сотні, будинок 98 (до перейменування –
Чернівецька обл., Глибоцький р., смт. Глибока, вул. Центральна (вул. Леніна),
буд. 98), належить територіальним громадам сіл, селища Глибоцького району в
особі Глибоцької районної ради та передається до комунальної власності
Глибоцької селищної ради.
Комісія установила, що до опису об’єкта, що передається, належать:
загальна площа 298,20 кв.м., будівля Глибоцького районного краєзнавчого
музею літ. «А», колодязь №1, огорожа №2, 3, вимощення №І.
Разом з об’єктом передається інвентаризаційна справа № 903 видана
Глибоцьким комунальним районним бюро технічної інвентаризації (шість
аркушів).

До акта передачі-приймання будівлі та споруди Глибоцького районного
краєзнавчого музею додається:
1.) Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 22169437 від
16.03.2009.
2.) Свідоцтво про право власності на нерухоме майно б/н від 03.03.2009,
зареєстровано за №26617068 від 16 березня 2009 року.
3.) Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ7300150702013 від 04.06.2013.
4.) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про
реєстрацію іншого речового права, індексний номер витягу 6236780 від
15.07.2013.
Акт складено у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу: 1
примірник – Глибоцькій селищній раді, 1 примірник – Глибоцькій районній
раді.
Передав:

Прийняв:

Голова Глибоцької районної ради

Глибоцький селищний голова

_______________Петро Панчук

____________Григорій Ванзуряк

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії
Глибоцької районної ради
Чернівецької області
№_______________
від «___»___________2020
Акт
передачі-приймання музичної школи
смт.Глибока

«___»___________2020

Комісія, створена відповідно до рішення Глибоцької районної ради від 17
листопада 2020 року № 85-41/20 «Про безоплатну передачу об’єктів спільної
власності територіальних громад селища та сіл Глибоцького району» (зі
змінами та доповненням), у складі: голови комісії:
Шмідта Миколи
Дмитровича – керуючого справами районної ради, заступника голови комісії:
Гафу Тетяни Григорівни - начальника фінансово-економічного відділу районної
ради та членів комісії: Воробець Інги Іванівни - начальника відділу районної
ради з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад
району; Ванзуряка Григорія Степановича - Глибоцького селищного голови;
Загарюка Василя Миколайовича - Кам’янецького сільського голови; Саки
Валерія Федоровича - Тереблеченського сільського голови; Коблюка Георгія
Степановича - Чагорського сільського голови; Лютика Георгія Флоровича Йорданештського сільського голови; Міхайловича Юліана Георгійовича Сучевенського сільського голови; Чуляка Василя Костянтиновича Тарашанського сільського голови, Глопіна Валентина Івановича Волоківського сільського голови, на підставі рішення Глибоцької селищної
ради від 24 листопада 2020 року № 2802-78/20 «Про безоплатне прийняття
об’єктів спільної власності територіальних громад селища та сіл Глибоцького
району до комунальної власності Глибоцької селищної ради», здійснила
передачу-приймання музичної школи (далі - Об’єкт).
Об’єкт передачі розміщений за адресою: Чернівецька обл., Глибоцький р.,
смт. Глибока, вул. Героїв Небесної Сотні, будинок 94 (до перейменування –
Чернівецька обл., Глибоцький р., смт. Глибока, вул. Центральна (вул. Леніна),
буд. 94), належить територіальним громадам сіл, селища Глибоцького району в
особі Глибоцької районної ради та передається до комунальної власності
Глибоцької селищної ради.
Комісія установила, що до опису об’єкта, що передається, належать:
загальна площа 452,2 кв.м., будівля музичної школи літ. «А», склад літ. «Б»,
вбиральня літ. «В».
Разом з Об’єктом передається технічний паспорт виданий Глибоцьким
комунальним районним бюро технічної інвентаризації (інвентаризаційна справа
№ 337, шість аркушів).

До акта передачі-приймання будівлі музичної школи додається:
1.) Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 4412365 від
11.08.2004.
2.) Свідоцтво про право власності на нерухоме майно б/н від 11.08.2004,
зареєстровано за №6992179 від 11 серпня 2004 року.
Акт складено у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу: 1
примірник – Глибоцькій селищній раді, 1 примірник – Глибоцькій районній
раді.
Передав:

Прийняв:

Голова Глибоцької районної ради

Глибоцький селищний голова

_______________Петро Панчук

____________Григорій Ванзуряк

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії
Глибоцької районної ради
Чернівецької області
№_______________
від «___»___________2020
Акт
передачі-приймання будівлі та споруди Глибоцького об’єднаного
районного військового комісаріату
смт.Глибока

«___»___________2020

Комісія, створена відповідно до рішення Глибоцької районної ради від 17 листопада
2020 року № 85-41/20 «Про безоплатну передачу об’єктів спільної власності територіальних
громад селища та сіл Глибоцького району» (зі змінами та доповненням), у складі: голови
комісії: Шмідта Миколи Дмитровича – керуючого справами районної ради, заступника
голови комісії: Гафу Тетяни Григорівни - начальника фінансово-економічного відділу
районної ради та членів комісії: Воробець Інги Іванівни - начальника відділу районної ради
з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад району; Ванзуряка
Григорія Степановича - Глибоцького селищного голови; Загарюка Василя Миколайовича Кам’янецького сільського голови; Саки Валерія Федоровича - Тереблеченського сільського
голови; Коблюка Георгія Степановича - Чагорського сільського голови; Лютика Георгія
Флоровича - Йорданештського сільського голови; Міхайловича Юліана Георгійовича Сучевенського сільського голови; Чуляка Василя Костянтиновича - Тарашанського
сільського голови, Глопіна Валентина Івановича – Волоківського сільського голови,
здійснила передачу-приймання будівлі та споруди Глибоцького об’єднаного районного
військового комісаріату (далі - об’єкт).
Об’єкт передачі розміщений за адресою: Чернівецька обл., Глибоцький р., смт.
Глибока, вул. Бойко І., буд. 10, належить територіальним громадам сіл, селища
Глибоцького району в особі Глибоцької районної ради та передається до комунальної
власності територіальних громад на праві спільної часткової власності:
1. Тарашанській сільській раді (1/8 частки об’єкту);
2. Сучевенській сільській раді (1/8 частки об’єкту);
3. Глибоцькій селищній раді (1/8 частки об’єкту);
4. Кам’янецькій сільській раді (до перейменування – Кам’янській сільській раді (1/8 частки
об’єкту);
5. Чагорській сільській раді (1/8 частки об’єкту);
6. Волоківській сільській раді (1/8 частки об’єкту);
7. Йорданештській сільській раді (1/8 частки об’єкту);
8. Тереблеченській сільській раді ( 1/8 частки об’єкту).
Комісія установила, що до опису об’єкта, що передається, належать: загальна площа
1146,30 кв.м., адмінбудівля літ. «А», гараж літ «Б», убиральня літ. «В», огорожа №1-3,
колодязь №4, вимощення - І.
Разом з об’єктом передається:
- інвентаризаційна справа № 873 видана Глибоцьким комунальним районним бюро
технічної інвентаризації (тринадцять аркушів);
- технічний паспорт на Сховище № 10/1 виданий Глибоцьким комунальним районним
бюро технічної інвентаризації (інвентаризаційна справа № 184/17, сім аркушів).

До акта передачі-приймання будівлі та споруди Глибоцького об’єднаного районного
військового комісаріату додається:
1.) Витяг про державну реєстрацію прав № 29445564 від 28.03.2011.
2.) Свідоцтво про право власності на нерухоме майно б/н від 15.10.2008, зареєстровано за
№25063541 від 28 березня 2011 року.
Акт складено у 9-х примірниках, що мають однакову юридичну силу: 1 примірник –
Глибоцькій районній раді, 1 примірник – Глибоцькій селищній раді, Кам’янецькій сільській
раді, 1 примірник – Тереблеченській сільській раді, 1 примірник – Чагорській сільській раді,
1 примірник – Йорданештській сільській раді, 1 примірник – Сучевенській сільській раді, 1
примірник – Тарашанській сільській раді, 1 примірник – Волоківській сільській раді.
Передав:
Голова Глибоцької районної ради
_______________Петро Панчук

Прийняв:
Глибоцький селищний голова
_________________Григорій Ванзуряк
Кам’янецький сільський голова
_________________Василь Загарюк
Тереблеченський сільський голова
__________________Валерій Сака
Чагорський сільський голова
__________________Георгій Коблюк
Йорданештський сільський голова
__________________Георгій Лютик
Сучевенський сільський голова
__________________Юліан Міхайлович
Тарашанський сільський голова
__________________Василь Чуляк
Волоківський сільський голова
___________________Валентин Глопіна

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії
Глибоцької районної ради
Чернівецької області
№_______________
від «___»___________2020

смт.Глибока

Акт
передачі-приймання
будівель та споруд дитячої туристичної бази «Райдуга»
«___»___________2020

Комісія, створена відповідно до рішення Глибоцької районної ради від 17 листопада
2020 року № 85-41/20 «Про безоплатну передачу об’єктів спільної власності територіальних
громад селища та сіл Глибоцького району» (зі змінами та доповненням), у складі: голови
комісії: Шмідта Миколи Дмитровича – керуючого справами районної ради, заступника
голови комісії: Гафу Тетяни Григорівни - начальника фінансово-економічного відділу
районної ради та членів комісії: Воробець Інги Іванівни - начальника відділу районної ради
з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад району; Ванзуряка
Григорія Степановича - Глибоцького селищного голови; Загарюка Василя Миколайовича Кам’янецького сільського голови; Саки Валерія Федоровича - Тереблеченського сільського
голови; Коблюка Георгія Степановича - Чагорського сільського голови; Лютика Георгія
Флоровича - Йорданештського сільського голови; Міхайловича Юліана Георгійовича Сучевенського сільського голови; Чуляка Василя Костянтиновича - Тарашанського
сільського голови, Глопіна Валентина Івановича – Волоківського сільського голови,
здійснила передачу-приймання будівель та споруд дитячої туристичної бази «Райдуга», (далі
- об’єкт).
Об’єкт передачі розміщений за адресою: Чернівецька обл., Глибоцький р., село
Просикуряни (Просокиряни), вулиця Центральна, будинок 8, належить територіальним
громадам сіл, селища Глибоцького району в особі Глибоцької районної ради та передається
до комунальної власності територіальних громад на праві спільної часткової власності:
1. Сучевенській сільській раді (1/3 частки об’єкту);
3. Глибоцькій селищній раді (2/3 частки об’єкту).
Комісія установила, що до опису об’єкта, що передається, належать: загальна площа
______кв.м., спальний корпус літ.«А, Б, В», спальний корпус літ. «Г, Д, Е», кухня – їдальня
літ. «Ж», спальний корпус літ. «З, И, К», убиральня літ. «Л», альтанка літ. «М», огорожа №14, колодязь №5-7, вигрібна яма №8, вимощення №І.
Разом з об’єктом передається технічний паспорт на турбазу «Райдуга» виданий
Глибоцьким комунальним підприємством районним бюро технічної інвентаризації
(інвентаризаційна справа № 445/19, двадцять п’ять аркушів).
Акт складено у 3-х примірниках, що мають однакову юридичну силу: 1 примірник –
Глибоцькій районній раді, 1 примірник – Глибоцькій селищній раді, 1 примірник –
Сучевенській сільській раді.
Передав:
Голова Глибоцької районної ради
______________Петро Панчук

Прийняв:
Глибоцький селищний голова
_________________Григорій Ванзуряк
Сучевенський сільський голова
_________________Юліан Міхайлович

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії
Глибоцької районної ради
Чернівецької області
№_______________
від «___»___________2020

смт.Глибока

Акт
передачі-приймання адміністративної будівлі
(суду)
«___»___________2020

Комісія, створена відповідно до рішення Глибоцької районної ради від 17 листопада
2020 року № 85-41/20 «Про безоплатну передачу об’єктів спільної власності територіальних
громад селища та сіл Глибоцького району» (зі змінами та доповненням), у складі: голови
комісії: Шмідта Миколи Дмитровича – керуючого справами районної ради, заступника
голови комісії: Гафу Тетяни Григорівни - начальника фінансово-економічного відділу
районної ради та членів комісії: Воробець Інги Іванівни - начальника відділу районної ради
з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад району; Ванзуряка
Григорія Степановича - Глибоцького селищного голови; Загарюка Василя Миколайовича Кам’янецького сільського голови; Саки Валерія Федоровича - Тереблеченського сільського
голови; Коблюка Георгія Степановича - Чагорського сільського голови; Лютика Георгія
Флоровича - Йорданештського сільського голови; Міхайловича Юліана Георгійовича Сучевенського сільського голови; Чуляка Василя Костянтиновича - Тарашанського
сільського голови, Глопіна Валентина Івановича – Волоківського сільського голови,
здійснила передачу-приймання адміністративної будівлі (суду), (далі - об’єкт).
Об’єкт передачі розміщений за адресою: Чернівецька обл., Глибоцький р., смт.
Глибока, вул. Борців за волю України, будинок 2а (до перейменування – Чернівецька обл.,
Глибоцький р., смт. Глибока, вулиця Глибоцька (вул. 22 з‛їзду КПРС, вул. Сталіна), буд. 2а),
належить територіальним громадам сіл, селища Глибоцького району в особі Глибоцької
районної ради та передається до комунальної власності територіальних громад на праві
спільної часткової власності:
1. Тарашанській сільській раді (1/8 частки об’єкту);
2. Сучевенській сільській раді (1/8 частки об’єкту);
3. Глибоцькій селищній раді (1/8 частки об’єкту);
4. Кам’янецькій сільській раді (до перейменування – Кам’янській сільській раді (1/8 частки
об’єкту);
5. Чагорській сільській раді (1/8 частки об’єкту);
6. Волоківській сільській раді (1/8 частки об’єкту);
7. Йорданештській сільській раді (1/8 частки об’єкту);
8. Тереблеченській сільській раді ( 1/8 частки об’єкту).
Комісія установила, що до опису об’єкта, що передається, належать: загальна площа
766,40 кв.м., адмінбудівля літ. «А», гараж літ. «Б», убиральня літ. «В», колодязь №1,
вимощення – І, огорожа № 2-4.
Разом з об’єктом передається інвентаризаційна справа № 133 видана Глибоцьким
комунальним районним бюро технічної інвентаризації (шість аркушів).
До акта передачі-приймання адміністративної будівлі (суду) додається:
1.) Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 23691973 від 27.08.2009.

2.) Свідоцтво про право власності на нерухоме майно б/н від 16.06.2009, зареєстровано за №
27552499 від 27 серпня 2009 року.
3.) Копія Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою Серія ЯЯ
№ 351097.
Акт складено у 9-х примірниках, що мають однакову юридичну силу: 1 примірник –
Глибоцькій районній раді, 1 примірник – Глибоцькій селищній раді, Кам’янецькій сільській
раді, 1 примірник – Тереблеченській сільській раді, 1 примірник – Чагорській сільській раді,
1 примірник – Йорданештській сільській раді, 1 примірник – Сучевенській сільській раді, 1
примірник – Тарашанській сільській раді, 1 примірник – Волоківській сільській раді.
Передав:
Голова Глибоцької районної ради
_______________Петро Панчук

Прийняв:
Глибоцький селищний голова
_________________Григорій Ванзуряк
Кам’янецький сільський голова
_________________Василь Загарюк
Тереблеченський сільський голова
__________________Валерій Сака
Чагорський сільський голова
__________________Георгій Коблюк
Йорданештський сільський голова
__________________Георгій Лютик
Сучевенський сільський голова
__________________Юліан Міхайлович
Тарашанський сільський голова
__________________Василь Чуляк
Волоківський сільський голова
___________________Валентин Глопіна

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії
Глибоцької районної ради
Чернівецької області
№_______________
від «___»___________2020
Акт
передачі-приймання
смт.Глибока
«___»___________2020
Комісія, створена відповідно до рішення Глибоцької районної ради від 17 листопада
2020 року № 85-41/20 «Про безоплатну передачу об’єктів спільної власності територіальних
громад селища та сіл Глибоцького району» (зі змінами та доповненням), у складі: голови
комісії: Шмідта Миколи Дмитровича – керуючого справами районної ради, заступника
голови комісії: Гафу Тетяни Григорівни - начальника фінансово-економічного відділу
районної ради та членів комісії: Воробець Інги Іванівни - начальника відділу районної ради
з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад району; Ванзуряка
Григорія Степановича - Глибоцького селищного голови; Загарюка Василя Миколайовича Кам’янецького сільського голови; Саки Валерія Федоровича - Тереблеченського сільського
голови; Коблюка Георгія Степановича - Чагорського сільського голови; Лютика Георгія
Флоровича - Йорданештського сільського голови; Міхайловича Юліана Георгійовича Сучевенського сільського голови; Чуляка Василя Костянтиновича - Тарашанського
сільського голови, Глопіна Валентина Івановича – Волоківського сільського голови, на
підставі рішення Глибоцької селищної ради від 24 листопада 2020 року № 2802-78/20 «Про
безоплатне прийняття об’єктів спільної власності територіальних громад селища та сіл
Глибоцького району до комунальної власності Глибоцької селищної ради», здійснила
передачу-приймання наступних об’єктів спільної власності територіальних громад селища
та сіл Глибоцького району:
Інвентарний
номер

Назва об’єкту

Адреса
розміщення
об’єктів

Первісн Залишкова Балансоутримув
а
ач
вартість
вартіст станом на
ь
01.12.2020
214555
176980
Глибоцька
районна рада

101310006

Димова труба (літ.
А2) загальною
площею в основі
12,2 кв.м.

смт. Глибока, вул.
І.Бойка, 4Б.

10331002

Огорожа із
металосітки
ДЮСШ

смт. Глибока, вул.
Героїв Небесної
Сотні,73

10330005

Споруда металева
збірно-розбірна
(мобільна сцена)

смт. Глибока, вул.
391525
М.Грушевського, 2а

7735

7735

346576

Відділ освіти,
культури, молоді
та спорту
Глибоцької
райдержадміністрації
Відділ освіти,
культури, молоді
та спорту
Глибоцької
райдержадміністрації

Акт складено у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу: 1 примірник –
Глибоцькій селищній раді, 1 примірник – Глибоцькій районній раді.
Передав:
Голова Глибоцької районної ради
_______________Петро Панчук

Прийняв:
Глибоцький селищний голова
____________Григорій Ванзуряк

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії
Глибоцької районної ради
Чернівецької області
№_______________
від «___»___________2020
Акт
передачі-приймання
будинку творчості дітей та юнацтва
(перейменовано - будівля Глибоцької художньої школи)
смт.Глибока

«___»___________2020

Комісія, створена відповідно до рішення Глибоцької районної ради від 17
листопада 2020 року № 85-41/20 «Про безоплатну передачу об’єктів спільної
власності територіальних громад селища та сіл Глибоцького району» (зі
змінами та доповненням), у складі: голови комісії:
Шмідта Миколи
Дмитровича – керуючого справами районної ради, заступника голови комісії:
Гафу Тетяни Григорівни - начальника фінансово-економічного відділу районної
ради та членів комісії: Воробець Інги Іванівни - начальника відділу районної
ради з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад
району; Ванзуряка Григорія Степановича - Глибоцького селищного голови;
Загарюка Василя Миколайовича - Кам’янецького сільського голови; Саки
Валерія Федоровича - Тереблеченського сільського голови; Коблюка Георгія
Степановича - Чагорського сільського голови; Лютика Георгія Флоровича Йорданештського сільського голови; Міхайловича Юліана Георгійовича Сучевенського сільського голови; Чуляка Василя Костянтиновича Тарашанського сільського голови, Глопіна Валентина Івановича Волоківського сільського голови, на підставі рішення Глибоцької селищної
ради від 24 листопада 2020 року № 2802-78/20 «Про безоплатне прийняття
об’єктів спільної власності територіальних громад селища та сіл Глибоцького
району до комунальної власності Глибоцької селищної ради», здійснила
передачу-приймання будинку творчості дітей та юнацтва (перейменовано будівля Глибоцької художньої школи), (далі - Об’єкт).
Об’єкт передачі розміщений за адресою: Чернівецька обл., Глибоцький р.,
смт. Глибока, вул. Героїв Небесної Сотні, будинок 68 (до перейменування –
Чернівецька обл., Глибоцький р., смт. Глибока, вулиця Центральна (вулиця
Леніна), будинок 68), належить
територіальним громадам сіл, селища
Глибоцького району в особі Глибоцької районної ради та передається до
комунальної власності Глибоцької селищної ради.
Комісія установила, що до опису об’єкта, що передається, належать:
загальна площа 160,90 кв.м., будинок творчості дітей та юнацтва літ. «А», сарай
літ. «Б», убиральня літ. «В», колодязь №1, огорожа №2, вимощення №І, ІІ.

Разом з Об’єктом передається технічний паспорт виданий Глибоцьким
комунальним районним бюро технічної інвентаризації, реєстраційний №
33811916 (інвентаризаційна справа № 276, шість аркушів).
До акта передачі-приймання будинку творчості дітей та юнацтва
(перейменовано - будівля Глибоцької художньої школи) додається:
1.) Витяг про державну реєстрацію прав № 30200531 від 06.06.2011.
2.) Свідоцтво про право власності на нерухоме майно б/н від 02.06.2011,
зареєстровано за № 33811916 від 06 червня 2011 року.
3.) Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ7302986982019 від 30.01.2019.
4.) Копія Державного акту на право постійного користування земельною
ділянкою Серія ЯЯ № 351830.
Акт складено у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу: 1
примірник – Глибоцькій селищній раді, 1 примірник – Глибоцькій районній
раді.
Передав:

Прийняв:

Голова Глибоцької районної ради

Глибоцький селищний голова

_______________Петро Панчук

____________Григорій Ванзуряк

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії
Глибоцької районної ради
Чернівецької області
№_______________
від «___»___________2020
Акт
передачі-приймання
будівлі центральної районної бібліотеки
смт.Глибока

«___»___________2020

Комісія, створена відповідно до рішення Глибоцької районної ради від 17
листопада 2020 року № 85-41/20 «Про безоплатну передачу об’єктів спільної
власності територіальних громад селища та сіл Глибоцького району» (зі
змінами та доповненням), у складі: голови комісії:
Шмідта Миколи
Дмитровича – керуючого справами районної ради, заступника голови комісії:
Гафу Тетяни Григорівни - начальника фінансово-економічного відділу районної
ради та членів комісії: Воробець Інги Іванівни - начальника відділу районної
ради з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад
району; Ванзуряка Григорія Степановича - Глибоцького селищного голови;
Загарюка Василя Миколайовича - Кам’янецького сільського голови; Саки
Валерія Федоровича - Тереблеченського сільського голови; Коблюка Георгія
Степановича - Чагорського сільського голови; Лютика Георгія Флоровича Йорданештського сільського голови; Міхайловича Юліана Георгійовича Сучевенського сільського голови; Чуляка Василя Костянтиновича Тарашанського сільського голови, Глопіна Валентина Івановича Волоківського сільського голови, на підставі рішення Глибоцької селищної
ради від 24 листопада 2020 року № 2802-78/20 «Про безоплатне прийняття
об’єктів спільної власності територіальних громад селища та сіл Глибоцького
району до комунальної власності Глибоцької селищної ради», здійснила
передачу-приймання будівлі центральної районної бібліотеки, (далі - Об’єкт).
Об’єкт передачі розміщений за адресою: Чернівецька обл., Глибоцький р.,
смт. Глибока, вул. Героїв Небесної Сотні, будинок 91 (до перейменування –
Чернівецька обл., Глибоцький р., смт. Глибока, вулиця Центральна (вулиця
Леніна), будинок 91), належить
територіальним громадам сіл, селища
Глибоцького району в особі Глибоцької районної ради та передається до
комунальної власності Глибоцької селищної ради.
Комісія установила, що до опису об’єкта, що передається, належать:
загальна площа 194,90 кв.м., будівля центральної районної бібліотеки літ. «А»,
вимощення №І.
Разом з Об’єктом передається технічний паспорт виданий Глибоцьким
комунальним районним бюро технічної інвентаризації, реєстраційний
№33329639 (інвентаризаційна справа № 15, чотири аркуші).

До акта передачі-приймання будівлі центральної районної бібліотеки
додається:
1.) Витяг про державну реєстрацію прав № 29760059 від 21.04.2011.
2.) Свідоцтво про право власності на нерухоме майно б/н від 05.04.2011,
зареєстровано за №33329639 від 21 квітня 2011 року.
3.) Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ7300364452013 від 04.11.2013.
4.) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про
реєстрацію іншого речового права, індексний номер витягу 17199733 від
31.01.2014.
Акт складено у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу: 1
примірник – Глибоцькій селищній раді, 1 примірник – Глибоцькій районній
раді.
Передав:

Прийняв:

Голова Глибоцької районної ради

Глибоцький селищний голова

_______________Петро Панчук

____________Григорій Ванзуряк

