
П’ята сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 

 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

від  _____________  2016 року                                                                                        № 

 

м. Знам’янка 

Про внесення доповнення 

до рішень Знам’янської міської ради 

 

 

 

 

            З метою приведення у відповідність до вимог Закону України « Про особливості 

здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Закону України «Про 

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» та Порядком передачі житлового 

комплексу або його частини з балансу на баланс, затвердженим постановою КМУ, 

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

В и р і ш и л а: 
 

1. Внести доповнення до рішень Знам’янської міської ради, зазначених в додатку 

(додаток додається), а саме: доповнити п.1 рішення Знам’янської міської ради 

наступним змістом: « виключення житлового будинку, який передається з балансу 

комунального підприємства «Знам’янська житлово-експлуатаційна контора №1» 

(кер.Е.Дегтярь) у колективну власність ОСББ, відбувається за виключенням 

неприватизованого та соціального  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. Н.Клименко). 

 

 

 

Міський голова                                                         С.Філіпенко  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

 до рішення Знам’янської міської ради  

 

від_________________2016 року №___ 

 

 

 

Перелік  

до рішення Знам’янської міської ради 

 

«Про внесення доповнення до рішень Знам’янської міської ради» 

 

№п/п Дата рішення № рішення Назва Адреса житлових 

будинків 
1 16.10.2015 1839 «Про виключення з переліку 

об’єкті комунальної власності 

міста житлового будинку №9 по 

вул. Жовтневій» 

вул. Жовтнева,9 

2 16.10.2015 1840 «Про виключення з переліку 

об’єкті комунальної власності 

міста житлового будинку 

№10/12 по вул. Чайковського» 

вул.Чайковського,30 

3 21.08.2015 1791 «Про виключення з переліку 

об’єкті комунальної власності 

міста житлового будинку 

№10/12 по вул. 

Інтернаціональна» 

вул.Інтернаціональна,10/12 

4 21.08.2015 1790 «Про виключення з переліку 

об’єкті комунальної власності 

міста житлового будинку №109 

по вул. Калініна» 

вул.Калініна,109 

5 24.07.2015 1767 «Про виключення з переліку 

об’єкті комунальної власності 

міста житлового будинку №11 

по вул. Привокзальній» 

вул.Привокзальна,11 

6 18.12.2014 1565 «Про виключення з переліку 

об’єкті комунальної власності 

міста житлового будинку №91 

по вул. Фрунзе» 

вул.Фрунзе, 91 

7 25.07.2014 1438 «Про виключення з переліку 

об’єкті комунальної власності 

міста житлового будинку №9 по 

вул. Жовтневій» 

вул.Гагаріна,8 

8 18.10.2013 1062 «Про виключення з переліку 

об’єкті комунальної власності 

міста житлових будинків   

вул.Привокзальна,8 

9 24.01.2014 1211 «Про виключення з переліку 

об’єкті комунальної власності 

міста житлового будинку №9 по 

вул. Жовтневій» 

вул.Калініна,113А 

 
 

 

 

 

 

   Секретар ради 



 


