
Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

  _______________  сесія  восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від             2020року                                                            №

Про списання з балансу
комунальних підприємств
багатоквартирних будинків

Відповідно до пункту 2 статті 382  Цивільного Кодексу України, статті 5
Закону України «Про особливості здійснення права власності у
багатоквартирному будинку», постанови Кабінету Міністрів України від 20
квітня 2016 року № 301 «Про затвердження Порядку списання з балансу
багатоквартирних будинків», з метою забезпечення та реалізації прав
співвласників багатоквартирних будинків на самостійне управління
житловими будинками ,керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада в и р і ш и л а :

1. Надати згоду  на списання  багатоквартирних житлових будинків з
балансу комунального  підприємства «Помічнянська житлово-експлуатаційна
контора № 2» та  Помічнянського комбінату комунальних підприємств.

2. Затвердити склад комісії для списання з балансу комунального
підприємства «Помічнянська житлово-експлуатаційна контора № 2»
багатоквартирних житлових будинків (додаток 1).

3. Затвердити склад комісії для списання з балансу  Помічнянського
комбінату комунальних підприємств багатоквартирних житлових будинків
(додаток 2).

4. Комунальному  підприємству «Помічнянська житлово-експлуатаційна
контора № 2» та Помічнянському комбінату комунальних підприємств:

4.1. провести процедуру списання будинків з балансу комунальних
підприємств відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня
2016 року № 301 «Про затвердження Порядку списання з балансу
багатоквартирних будинків»;



4.2. передати технічну документацію будинків управителю або
уповноваженій особі визначених на зборах співвласників багатоквартирних
будинків.

5. Окремі квартири та нежитлові приміщення в багатоквартирних
будинках, які не перебувають у приватній власності та право  державної чи
комунальної власності на них не зареєстровано передати на баланс
Помічнянському комбінату комунальних підприємств.

6. Доручити виконавчому комітету Помічнянської міської ради
затвердити подані комісією акти про списання багатоквартирних будинків з
балансу комунального  підприємства «Помічнянська житлово-експлуатаційна
контора № 2» та Помічнянського комбінату комунальних підприємств.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту і
зв’язку та земельних відносин.

Міський голова                                                                   Микола АНТОШИК



Додаток 1
        до рішення міської ради

              від            2020 року  №

Склад комісії
для списання з балансу КП «Помічнянська ЖЕК № 2»

 багатоквартирних житлових будинків

Ірина ХРУЩ  – заступник міського голови (житлово-комунальна
сфера), голова комісії;
Члени комісії:

Валентина
БАРДАКОВА

–  начальник  КП «Помічнянська ЖЕК № 2»,

Олена
ЗАХАРЧЕНКО

– Інженер КП «Помічнянська ЖЕК № 2»,  ;

Наталія
ГОРШАНОВА

– бухгалтер КП «Помічнянська ЖЕК № 2»;

Ірина
ПЕНДЮР

– начальник відділу житлово-комунального господарства
архітектури ,будівництва,комунального майна
управління комунальної власності, земельних відносин
та архітектури міської ради;

-    Уповноважена особа від багатоквартирного будинку
(за згодою)

________________________



Додаток 2
до рішення міської ради

       від         2020 року  №

Склад комісії
для списання з балансу Помічнянського комбінату комунальних

підприємств багатоквартирних житлових будинків

Ірина ХРУЩ –  заступник міського голови (житлово-комунальна
сфера, голова комісії;
Члени комісії:

Олена
АНЗЕНКО

– головний бухгалтер Помічнянського комбінату
комунальних підприємств;

Анна СІРА – майстер Помічнянського комбінату комунальних
підприємств;

Юрій ЮРЕНКО  –  начальник  Помічнянського комбінату комунальних
підприємств

Ірина
ПЕНДЮР

– начальник відділу житлово-комунального господарства
архітектури ,будівництва,комунального майна
управління комунальної власності, земельних відносин
та архітектури міської ради;

-    Уповноважена особа від багатоквартирного будинку
(за згодою)

____________________
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