
 

 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                РІШЕННЯ 

від 30.06.2021 № 8/11-1 

         м. Покровськ 

 

Про визнання комунальною власністю Покровської міської територіальної 

громади в особі Покровської міської ради будівлі з прибудовою управління 

соціального захисту населення Покровської міської ради Донецької області 

по вулиці Поштова, 22, м. Покровськ, Донецької області 
 

 З метою впорядкування права власності на нерухоме майно 

Покровської міської територіальної громади, керуючись Законом України від 

01.07.2002р. № 1952-IV «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень» (зі змінами),  статтями 25, 26, 59, 60, 73 Закону 

України від 21.05.1997р. №280/97 «Про місцеве самоврядування в Україні» 

(зі змінами),  міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Визнати комунальною власністю Покровської міської 

територіальної громади в особі Покровської міської ради будівлю з 

прибудовою управління соціального захисту населення Покровської міської 

ради Донецької області по вулиці Поштова, 22, м. Покровськ, Донецької 

області. 

2. Визнати балансоутримувачем будівлі з прибудовою, вказаної в 

пункті 1 цього рішення, управління соціального захисту населення 

Покровської міської ради Донецької області, закріпивши його за 

підприємством на праві оперативного управління.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної 

інфраструктури міста (Хижняк). 

 

 

Міський  голова                                                                               Р. Требушкін 

                                                        

 



АРКУШ 

     погодження до рішення 

Покровської  міської ради Донецької області 

 

Про визнання комунальною власністю Покровської міської територіальної 

громади в особі Покровської міської ради будівлі та прибудови управління 

соціального захисту населення Покровської міської ради Донецької області 

по вулиці Поштова, 22, м. Покровськ, Донецької області 
 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ:   управлінням соціального захисту населення міської    

ради  

 

 

Начальник  управління  

соціального захисту населення            

міської ради  

 

ПОГОДЖЕНИЙ:   

 

 

 

І. Бонзюх 

 

 

Керуючий справами  

виконкому міської ради 

 

А. Жук 

 

Директор Департаменту  

фінансово-економічної політики  

та управління активами міської ради  

 

 

О. Добровольський 

 

 

Начальник відділу забезпечення 

діяльності міської ради 

 

 

Ж. Крамарова 

Голова постійної комісії з постійну  

комісію з житлово-комунального  

господарства, благоустрою та інженерної 

інфраструктури міста 

 

В. Хижняк 

 

 

Секретар міської ради                                                                       

 

 

Н. Іваньо 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення міської ради  

Про визнання комунальною власністю Покровської міської територіальної 

громади в особі Покровської міської ради будівлі та прибудови управління 

соціального захисту населення Покровської міської ради Донецької області по 

вулиці Поштова, 22, м. Покровськ, Донецької області    

   

25 грудня 1999 року на підставі рішення Красноармійської міської 

ради  від 25.12.1999р. № ХХІІ/2-26 «Про придбання будівлі колишнього 

управління виробничо-технологічної комплектації відкритого акціонерного 

товариства «Красноармійськжитбуд» за адресою м. Красноармійськ, вул. 

Соціалістична, 22» управлінням міського господарства було придбано в 

комунальну власність міської ради будівля колишнього управління виробничо-

технологічної комплектації відкритого акціонерного товариства 

«Красноармійськжитбуд» за адресою: м. Покровськ (раніше -  Красноармійськ), 

вул. Поштова (раніше – Соціалістична), 22, яка на той час належала ТОВ 

«Компанія Аеротруд». Відповідно зазначеного рішення міської ради придбана 

будівля була надана для розміщення міського відділу субсидій та міського 

управління соціального захисту населення.  

22.01.2003 року рішенням міської ради № 4/7-41 «Про передачу 

будівлі та прибудови по вул. Соціалістична, 22,  м. Красноармійськ на баланс 

Управління праці та соціального захисту населення» зазначена будівля була 

передана КП «Управлінням міського господарства» на баланс УПСЗН. 

На даний час в зазначеній будівлі розміщується управління СЗН, з 

урахуванням того, що споруджено цю будівлю було ще у 1956 році і протягом 

багатьох років не провадились капіталі ремонти, тому у зв'язку з великим 

фізичним зносом (тріщини фасадів, внутрішніх стін, перекриттів та багато 

іншого) вона потребує термінового та вартісного капремонту.  

Для проведення ремонтів з залученням закордонних інвесторів та 

спонсорів виникла необхідність надання документу щодо власника даної 

будівлі. Управління власником не являється.  

Відповідно листа Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 30.04.2021р. 

відомості про нерухоме майно за вказаною вище адресою від суб’єктів 

управління до Фонду з метою внесення до Єдиного реєстру об’єктів державної 

власності не надавалися. 

Враховуючи викладене, пропонуємо визнати комунальною власністю 

Покровської міської територіальної громади в особі Покровської міської ради 

будівлю з прибудовою управління соціального захисту населення Покровської 

міської ради Донецької області по вулиці  Поштова, 22, м. Покровськ, 

Донецької області та затвердити відповідний поєкт рішення. 

 

Начальник управління                        І. Бонзюх      

 



У К Р А Ї Н А 

УПРАВЛІННЯ  СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ  НАСЕЛЕННЯ  

ПОКРОВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ДОНЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
       вул. Поштова, 22, м. Покровськ, 85300, тел.  (06239) 2-06-95, 2-06-86, факс (8-06239) 52-13-13,   

E-mail:  utszn1427@gmail.com,   uszn@krasn-rada.gov.ua  
 

 

№ ____________ від ____________  2021 
 

на №  _________   від   _____________2021 

 

 

Секретарю міської ради  

 

Наталії ІВАНЬО 

 

 

Шановна Наталіє Вікторівно! 

Управління соціального захисту населення Покровської міської ради 

Донецької області просить розглянути питання щодо скликання позачергової 

сесії міської ради з метою розгляду наступного питання:  

 

1. Про визнання комунальною власністю Покровської міської 

територіальної громади в особі Покровської міської ради будівлі та 

прибудови управління соціального захисту населення Покровської міської 

ради Донецької області по вулиці Поштова, 22, м. Покровськ, Донецької 

області. 

25 грудня 1999 року на підставі рішення Красноармійської міської 

ради  від 25.12.1999р. № ХХІІ/2-26 «Про придбання будівлі колишнього 

управління виробничо-технологічної комплектації відкритого акціонерного 

товариства «Красноармійськжитбуд» за адресою м. Красноармійськ, вул. 

Соціалістична, 22» управлінням міського господарства було придбано в 

комунальну власність міської ради будівля колишнього управління виробничо-

технологічної комплектації відкритого акціонерного товариства 

«Красноармійськжитбуд» за адресою: м. Покровськ (раніше -  Красноармійськ), 

вул. Поштова (раніше – Соціалістична), 22, яка на той час належала ТОВ 

«Компанія Аеротруд». Відповідно зазначеного рішення міської ради придбана 

будівля була надана для розміщення міського відділу субсидій та міського 

управління соціального захисту населення.  

22.01.2003 року рішенням міської ради № 4/7-41 «Про передачу 

будівлі та прибудови по вул. Соціалістична, 22,  м. Красноармійськ на баланс 

Управління праці та соціального захисту населення» зазначена будівля була 

передана КП «Управлінням міського господарства» на баланс УПСЗН. 

На даний час в зазначеній будівлі розміщується управління 

соціального захисту населення міської ради, з урахуванням того, що 

споруджено цю будівлю було ще у 1956 році і протягом багатьох років не 

провадились капітальні ремонти, тому у зв'язку з великим фізичним зносом 

(тріщини фасадів, внутрішніх стін, перекриттів та багато іншого) вона потребує 

термінового та вартісного капремонту.  

Для проведення ремонтів з залученням закордонних інвесторів та 

спонсорів виникла необхідність надання документу щодо власника даної 

будівлі. Управління власником не являється.  

mailto:utszn1427@gmail.com
mailto:uszn@krasn-rada.gov.ua


Відповідно листа Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 30.04.2021р.        

№ 11-0802-04236, відомості про нерухоме майно за вказаною вище адресою від 

суб’єктів управління до Фонду з метою внесення до Єдиного реєстру об’єктів 

державної власності не надавалися. 

Враховуючи викладене, пропонуємо визнати комунальною власністю 

Покровської міської територіальної громади в особі Покровської міської ради 

будівлю з прибудовою управління соціального захисту населення Покровської 

міської ради Донецької області по вулиці  Поштова, 22, м. Покровськ, 

Донецької області та затвердити відповідний поєкт рішення. 

 

 

Начальник управління                                         І. Бонзюх  

Шаповалова В.В. (06239) 20695 

 

 

                                                                                                                                          


