
 
 

 
Красноармійська міська рада 

 
РІШЕННЯ    ПРОЕКТ 

 
23.12.2015  № 7/2-12 
     м.Красноармійськ 
 
Про прийняття в комунальну  
власність багатоквартирного  
житлового будинку, розташованого 
за адресою: м.Красноармійськ, 
вул.Комінтерна, 108  
 
 На виконання рішення Апеляційного суду Запорізької області від 10.03.2015,  

Постанов про відкриття виконавчого провадження від 24.11.2015, Вимоги державного 

виконавця від 03.12.2015 № 183/3-15П/5081, згідно Закону України «Про передачу об'єктів 

права державної та комунальної власності», Постанови Кабінету Міністрів України              

від  06.11.1995 № 891 «Про затвердження Положення про порядок передачі в комунальну 

власність державного житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні або 

в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій», керуючись  статтями 26, 59, 

60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 
 

1.  Прийняти в комунальну власність територіальної громади м.Красноармійськ 

багатоквартирний житловий будинок, розташований за адресою: м.Красноармійськ, 

вул.Комінтерна, 108, з подальшою передачею вказаного будинку на баланс                         

ОСББ «Західний-108». 

2. Затвердити склад комісії з прийняття в комунальну власність територіальної 

громади м.Красноармійськ багатоквартирного житлового будинку, розташованого за 

адресою: м.Красноармійськ, вул.Комінтерна, 108 (додається). 

3. Комісії (Гордієнко) надати міській раді акти приймання-передачі для затвердження. 

4. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на КП «Управління 

міського господарства» (Соболь). 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючу комісію з питань 

житлово-комунального господарства, комунальної власності, екології, охорони довкілля та 

благоустрою (Касьян).   

      

Міський голова Р.В. Требушкін 



     ЗАТВЕРДЖЕНО 
     рішення міської ради 
     23.12.2015  № 7/2-12 
 
 

СКЛАД 
комісії з прийняття в комунальну власність територіальної громади м.Красноармійськ 
багатоквартирного житлового будинку, розташованого за адресою: м.Красноармійськ, 

вул.Комінтерна, 108 
 

Гордієнко      заступник міського голови, голова 
Дмитро Володимирович    комісії 
 
Соболь      начальник КП “Управління міського  
Олександр Сергійович    господарства”, заступник голови комісії 
 
Третяк      старший юрисконсульт КП “Управління 
Віра Ігорівна      міського господарства”, секретар комісії 

   
Члени комісії: 
 
Дмітрієва      начальник управління містобудування 
Ольга Дмитрівна     та архітектури міської ради  
 
Зусмановський     директор КП «Красноармійський  
Денис Костянтинович    центр єдиного замовника» 
 
Касьян      депутат міської ради 
Микола Миколайович 
 
Кіш       начальник юридичного відділу  
Юлія Андріївна      міської ради 
 
Малік       начальник ДПРЗ 9 ГУ ДСНС України   
Володимир Анатолійович    в Донецькій області (за згодою)   
                                                                        
Мединська      начальник КП “Бюро технічної  
Валерія Іванівна     інвентаризації” 
 
Порецька      начальник фінансового управління  
Юлія Миколаївна     міської ради 
 
Степанов      голова ОСББ «Західний-108» (за згодою)  
Олександр Іванович 
 
Юзипович      начальник житлово-комунального 
Олена Володимирівна    відділу міської ради 
 
 
 
Секретар міської ради   І.В. Сущенко 
 
 


