
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Про списання з балансу Старокостянтинівської 

житлово-експлуатаційної контори багатоквартирного 

будинку по вул. Ессенська, 31 в м.Старокостянтинів 

 

Враховуючи звіт голови комісії з вивчення стану готовності до процедури списання 

з балансу Старокостянтинівської житлово-експлуатаційної контори багатоквартирного 

житлового будинку з вбудовано-прибудованими громадськими об’єктами по                   

вул. Ессенська, 31 в м.Старокостянтинів про результати роботи комісії, з метою 

забезпечення та реалізації прав співвласників вищевказаного будинку на самостійне 

управління житловим будинком, розглянувши звернення голови правління об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку «Європейський вибір» Савчука Б.Б. від 

22.06.2016 року №1, листи начальника Старокостянтинівської житлово-експлуатаційної 

контори Денеги О.В. від 01.06.2016 року №263 та від 08.07.2016 року №323, відповідно до 

законів України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про 

особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» та постанови 

Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 року №301 «Про затвердження Порядку 

списання з балансу багатоквартирних будинків», керуючись ст.ст. 28, 29, 30, 40 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Старокостянтинівській житлово-експлуатаційній конторі (Денега О.В.) до 

28.09.2016 року провести списання з балансу підприємства багатоквартирного житлового 

будинку з вбудовано-прибудованими громадськими об’єктами по вул. Ессенська, 31 в 

м.Старокостянтинів, у зв’язку з чим: 

1) утворити відповідну комісію згідно з чинним законодавством; 

2) провести комісійний огляд будинку з метою фіксації його технічного стану перед 

списанням; 

3) за результатами роботи комісії скласти акт про списання багатоквартирного 

будинку з балансу Старокостянтинівської житлово-експлуатаційної контори за 

встановленою чинним законодавством формою. 

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради від 07.05.2015 року №142 «Про прийняття до 

комунальної власності територіальної громади м.Старокостянтинів завершеного об’єкта 

капітального будівництва по вул. Ессенська, 31» в частині прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Старокостянтинів багатоквартирного житлового 

будинку з вбудовано-прибудованими громадськими об’єктами по вул. Ессенська, 31. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови, 

начальника фінансового управління виконавчого комітету міської ради Камінську В.К. 

 

Заступник міського голови                                  підпис                                   В. Камінська 

 

08 вересня 2016 року  Старокостянтинів   №292 



 

 
 

                                                  

 

 

 

  


