
________________________ сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 

 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

від  _____________  2015 року                                                                                        № 

 

м. Знам’янка 

 

 

Про виключення з переліку об’єктів 

комунальної власності міста  

житлового будинку № 2 

по вул. Павлова 

 

 

          Розглянувши звернення голови правління ОСББ «Мрія» Ківерник Л.В. про 

виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста житлового будинку № 2 по 

вул. Павлова у зв’язку з його передачею з балансу КП «Знам’янська ЖЕК №1» у 

колективну власність ОСББ «Мрія», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

 

В и р і ш и л а: 
 

1. Виключити з переліку об’єктів комунальної власності міста житловий будинок  №2 

по вул. Павлова, який передається з балансу комунального підприємства 

«Знам’янська житлово-експлуатаційна контора №1» (кер. Е. Дегтярь) у колективну 

власність ОСББ «Мрія» (голова правління Ківерник Л.В.), за виключенням 

неприватизованого житла, залишивши на балансі комунального підприємства 

«Знам’янська житлово-експлуатаційна контора №1» без балансової вартості до 

оформлення права власності на дане житло. 

2. Відділу економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі (нач. 

Третьякова К.В.) провести необхідні зміни в переліку об’єктів комунальної 

власності міста. 

3. Організацію виконання даного рішення покласти на начальника управління 

містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Л.Лаптєва. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

житлово-комунального господарства та охорони навколишнього природного 

середовища (гол.__________________ ). 

 

 

 

                 Міський голова                                                                     С.Філіпенко                                                 
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Міський голова                                                          
 

 


