
Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від  30  липня  2020 року                                                                  №  84

Про  внесення змін до рішення
виконкому від 18.07.2016 року № 90
щодо зняття з балансу  будинку
№  8 по  вул. Енергетиків та  об’єктів
соціальної  інфраструктури,  що їх
обслуговують

           Керуючись статую 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконком міської ради в и р і ш и в:

1. Внести зміни до п. 1 рішення виконкому Помічнянської міської ради
від 18.07.2016 року «Про зняття з балансу комунального підприємства
«Помічнянська ЖЕК № 2» житлового багатоквартирного будинку № 8 по
вул. Енергетиків та об’єктів соціальної інфраструктури, що їх обслуговують» та
викласти його в наступній редакції :

«Комунальному підприємству «Помічнянська житлово-експлуатаційна
контора № 2» зняти з балансу багатоквартирний житловий будинок по вулиці
Енергетиків, 8 в м. Помічна та об’єкти соціальної інфраструктури, що його
обслуговують, 1985 року будівництва з залишковою балансовою вартістю
2827004,0 грн. та передати його в управління об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку по вул. Енергетиків, 8 «СМП-8»  з 01.07.2016 року
згідно чинного законодавства, крім комунальних квартир що мають статус
службових квартир № 10 та № 38.

2. Службові квартири які знаходяться за адресою: м.Помічна вул.
Енергетиків 8 квартира № 10 та квартира  № 38 передати на баланс
Помічнянської міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника
міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради (комунальна
сфера) Ірину  ХРУЩ.

Міський голова                                                    Микола АНТОШИК
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