
                                                                                           

 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА       

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
від _____________ № __________        

                м. Покровськ 

 

Про затвердження актів 

про списання багатоквартирних будинків 

з балансу 

 

На виконання рішення міської ради від 20.10.2021 №8/18-24 «Про списання 

багатоквартирних будинків», вимог Закону України від 14.05.2015 №417-VIII «Про 

особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (зі змінами), 

Закону України від 29.11.2001 № 2866-III  «Про об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку» (зі змінами), керуючись постановою Кабінету Міністрів 

України від 20.04.2016 №301 «Про затвердження Порядку списання з балансу 

багатоквартирних будинків», статтями 26, 59, 73 Закону України від 21.05.1997 

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

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити акти про списання багатоквартирних будинків з балансу згідно 

переліку (додається). 

2. Житлово-комунальному відділу міської ради провести списання з балансу 

багатоквартирних будинків на підставі даного рішення.  

3. Координацію виконання рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Добровольського О.О., контроль – на 

постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та 

інженерної інфраструктури міста (Хижняк). 

 

Міський голова                                                 Р. Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 

до рішення міської ради 

від ______________ №____________ 

 

 

 

Перелік актів про списання багатоквартирних будинків з балансу   
 

№ 

з/п 
Акт про списання з адресою будинку 

1  м. Родинське, вул.Залізнична, буд.10 

2  м. Родинське, вул.Залізнична, буд.4 

3  м. Родинське, вул.Тиха, буд.3 

4  м. Родинське, вул.Молодіжна, буд.16 

5  м. Родинське, вул.Молодіжна, буд.18 

6  м. Родинське, вул.Молодіжна, буд.4 

7  м. Родинське, вул.Молодіжна, буд.7 

8  м. Родинське, вул.Шахтарської слави, буд.1 

9  м. Родинське, вул.Шахтарської слави, буд.10 

10  м. Родинське, вул.Шахтарської слави, буд.2 

11  м. Родинське, вул.Шахтарської слави, буд.3 

12  м. Родинське, вул.Шахтарської слави, буд.4 

13  м. Родинське, вул.Шахтарської слави, буд.40 

14  м. Родинське, вул.Шахтарської слави, буд.5 

15  м. Родинське, вул.Шахтарської слави, буд.7 

16  м. Родинське, вул.Шахтарської слави, буд.8 

17  м. Родинське, вул.Маяковського, буд.17 

18  м. Родинське, вул.Маяковського, буд.22 

19  м. Родинське, вул.Маяковського, буд.24 

20  м. Родинське, вул.Миру, буд.1 

21  м. Родинське, вул.Миру, буд.26 

22  м. Родинське, вул.Миру, буд.7 

23  м. Родинське, вул.Миру, буд.9 

24  м. Родинське, вул.Пушкіна, буд.1 

25  м. Родинське, вул.Пушкіна, буд.25 

26  м. Родинське, вул.Пушкіна, буд.4 

27  м. Родинське, вул.Пушкіна, буд.4а 

28  м. Родинське, вул.Краснолиманська, буд.1 

29  м. Родинське, вул.Краснолиманська, буд.11 

30  м. Родинське, вул.Краснолиманська, буд.15 

31  м. Родинське, вул.Краснолиманська, буд.19 

32  м. Родинське, вул.Краснолиманська, буд.21 

33  м. Родинське, вул.Краснолиманська, буд.3 

34  м. Родинське, вул.Краснолиманська, буд.32 

35  м. Родинське, вул.Краснолиманська, буд.33 

36  м. Родинське, вул.Краснолиманська, буд.35 

37  м. Родинське, вул.Краснолиманська, буд.48 

38  м. Родинське, вул.Краснолиманська, буд.5 

39  м. Родинське, вул.Краснолиманська, буд.54 

40  м. Родинське, вул.Краснолиманська, буд.58 

41  м. Родинське, вул.Краснолиманська, буд.60 

42  м. Родинське, вул.Островського, буд.3 



43  м. Родинське, вул.Островського, буд.5 

44  м. Родинське, вул.Театральна, буд.14 

45  м. Родинське, вул.Театральна, буд.27 

46  м. Родинське, вул.Театральна, буд.3 

47  м. Родинське, вул.Театральна, буд.7 

48  м. Родинське, вул.Театральна, буд.9 

49  м. Родинське, вул.Шахтарська, буд.12 

50  м. Родинське, вул.Шахтарська, буд.14 

51  м. Родинське, вул.Шахтарська, буд.15 

52  м. Родинське, вул.Шахтарська, буд.16 

53  м. Родинське, вул.Шахтарська, буд.18 

54  м. Родинське, вул.Шахтарська, буд.8 

55  м. Родинське, вул.Перемоги, буд.1 

 

Перелік актів підготовлений житлово-комунальним відділом міської ради   

 

 

Начальник ЖКВ         Д. Візенков 

 

 

 

Секретар міської ради        Н. Іваньо 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АРКУШ  

погодження до проекту рішення  

Покровської міської ради 

 

 

Про затвердження актів 

про списання багатоквартирних будинків 

з балансу 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ:           Житлово-комунальним відділом міської ради 

 

Начальник житлово-комунального 

відділу міської ради   Д. Візенков 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради  О. Добровольський 

 

Начальник відділу юридичного  

забезпечення діяльності міської  

ради та її виконавчих органів   В. Пишна 

 

Начальник відділу забезпечення  

діяльності міської ради   Ж. Крамарова 

 

Голова комісії з питань житлово- 

комунального господарства,  

благоустрою та інженерною  

інфраструктури міста   В. Хижняк 

 

Голова постійної комісії  

з  питань місцевого самоврядування,  

гласності та депутатської діяльності,  

забезпечення громадського порядку,  

дотримання законності, охорони прав,  

свобод і законних інтересів                                                             Д. Тришкін 

 

 

 

Секретар міської ради Н. Іваньо  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення міської ради   
 

 

Про затвердження актів 

про списання багатоквартирних будинків 

з балансу 

 

 На виконання рішення міської ради від 20.10.2021 №8/18-24 «Про списання 

багатоквартирних будинків», вимог Закону України від 14.05.2015 №417-VIII «Про 

особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (зі змінами), 

Закону України від 29.11.2001 № 2866-III  «Про об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку» (зі змінами), керуючись постановою Кабінету Міністрів 

України від 20.04.2016 №301 «Про затвердження Порядку списання з балансу 

багатоквартирних будинків», житлово-комунальним відділом міської ради було 

підготовлено проект рішення міської ради «Про затвердження актів про списання 

багатоквартирних будинків з балансу». 

 Згідно зазначеного рішення для списання зі свого балансу багатоквартирних 

будинків житлово-комунальному відділу передбачалося вчинити ряд заходів, таких 

як утворення відповідної комісії по списанню, проведення зустрічей з мешканцями, 

проведення роз’яснювальної роботи з ними та складання актів про списання будинків.  

 На сьогоднішній день складені акти про списання багатоквартирних будинків з 

балансу у кількості 55 штук за 55 будинками. Тому даним проектом рішення 

пропонується затвердити ці акти для можливості реалізації подальшої процедури 

списання, передбаченої законодавством. 

 

 

Начальник ЖКВ                 Д.Візенков 

 
 


