
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

    08 липня _2021__ року                     Старокостянтинів                         № __219_ 

 

 

Про взяття на облік безхазяйного майна 

 

 

З метою забезпечення раціонального використання та збереження у 

придатному для експлуатації стані безхазяйного нерухомого майна, 

враховуючи акт обстеження нерухомого майна постійно діючою комісією з 

питань виявлення, обліку та набуття у комунальну власність 

Старокостянтинівської міської територіальної громади майна  відумерлої  

спадщини та безхазяйного майна від 17 червня 2021 року, керуючись статтею 

335 Цивільного кодексу України, статтею 9 Закону України «Про державну  

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пунктами 82 - 87 

Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року 

№ 1127, та статтями 29, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради    

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Взяти на облік безхазяйне нерухоме майно, яке розташоване за адресою: 

вул. Федорова, 51, м. Старокостянтинів. 

 

2. Відділу комунального майна виконавчого комітету міської ради 

(Олександр НІКОЛАЙЧУК): 

1) звернутися до відділу з питань державної реєстрації виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської ради (Юрій РЕШЕТНІК) про внесення 

відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про взяття 

на облік безхазяйного нерухомого майна; 

2) оприлюднити в друкованих засобах масової інформації повідомлення 

про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, яке розташоване за 

адресою: вул. Федорова, 51, м. Старокостянтинів; 

3) виготовити технічний паспорт на об’єкт безхазяйного майна, який 

розташований за адресою: вул. Федорова, 51, м. Старокостянтинів. 
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3. Передати на зберігання управлінню культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради (Олександр 

АФАНАСЬЕВ) вищезазначене майно. 

 

4. Юридичному відділу виконавчого комітету міської ради                           

(Ольга АНДРІЙЧУК) після закінчення річного строку звернутися до суду 

згідно з чинним законодавством про передачу об’єкта, який розташований за 

адресою: вул. Федорова, 51, м. Старокостянтинів, у комунальну власність 

Старокостянтинівської міської територіальної громади. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської 

ради Володимира БОГАЧУКА. 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК 


