
 

 

                                               

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

від 02.10.2020№ 7/84-15 
            м. Покровськ 

 

Про визнання комунальною 

власністю та передачу у господарське  

відання об’єкту нерухомого майна  

 

 

 

 З метою упорядкування майна, що перебуває у комунальній власності м. 

Покровськ Донецької області, на підставі рішення Покровської міської ради від 

15.11.2002 року №4/4-5 «Про передачу об’єктів права комунальної власності з 

балансу  держаного комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне 

об’єднання», рішення Покровської міської ради від 22.11.2006 року № 5/8-2014 

«Про передачу на баланс КП «Центр єдиного замовника» житлових будинків», 

вимоги Закону України від 14.05.2015 № 417-VIII (зі змінами) «Про особливості 

здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Порядок списання з 

балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 20.04.2016  №301, враховуючи лист Регіонального відділення Фонду 

державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 

08.09.2020 р. №01-08-02-08068,  керуючись статтями 26, 59, 60, 73 Закону України 

від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами) «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 1. Визнати комунальною власністю територіальної громади м. Покровськ 

Донецької області в особі Покровської міської ради Донецької області об’єкт 

нерухомого майна, а саме вбудоване нежитлове приміщення, яке розташоване за 

адресою: Донецька область, м. Покровськ, м-н «Южний», б.25/17,18. 

 2. Передати КП «Покровський центр єдиного замовника Донецької області» 

(Поліщук) на праві господарського відання об’єкт нерухомого майна, а саме 

вбудоване нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: Донецька область, 

м. Покровськ, м-н «Южний», б.25/ 17,18. 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу 

комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

екології, охорони довкілля та благоустрою (Касьян). 

 

  

 

 

В.п. міського голови       О. Требушкін 



                                                        АРКУШ   

погодження до проекту рішення  

Покровської міської ради Донецької області 

 

 

Про визнання комунальною власністю та передачу у господарське  відання об’єкту 

нерухомого майна. 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ: КП «Покровський центр єдиного замовника Донецької 

області» 

 

в.о. директора  М. Наталуха 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

Заступник міського голови    О.. Фролов 

 

В.о. начальника юридичного  

відділу міської ради  А. Іщенко 

 

В.о. начальника відділу з  

організаційної роботи  

міської ради                                                                                        Т. Балюк 

 

Голова постійної комісії з питань  

житлово-комунального господарства,   

комунальної власності, екології,  

охорони довкілля та благоустрою    М. Касьян 

 

Голова постійної комісії з питань 

правового захисту населення, законності, 

правопорядку, свободи слова, депутатської 

етики               К. Неголюк 

 

Секретар міської ради                                                                       О. Требушкін 

 

 

 


