
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

   13 жовтня_2021__ року                     Старокостянтинів                         № __346__ 

 

 

Про взяття на облік безхазяйного майна 

 

З метою врегулювання питань щодо виявлення, обліку та набуття у 

комунальну власність Старокостянтинівської міської територіальної громади 

безхазяйного нерухомого майна, забезпечення його раціонального 

використання та збереження в придатному для експлуатації стані, враховуючи 

акт обстеження постійно діючої комісії з питань виявлення, обліку та набуття у 

комунальну власність Старокостянтинівської міської територіальної громади 

майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна від 11 серпня 2021 року, 

відповідно до статті 335 Цивільного Кодексу України, пункту 4 статті 5 Закону 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», керуючись статтями 25, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Взяти на облік об’єкти безхазяйного нерухомого майна згідно з 

додатком. 

 

2. Відділу комунального майна виконавчого комітету міської ради 

(Олександр НІКОЛАЙЧУК): 

1) звернутися до відділу з питань державної реєстрації виконавчого 

комітету міської ради 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; 

3) забезпечити виготовлення  технічних паспортів на об’єкти безхазяйного 

нерухомого майна. 

 

3. Передати майно на зберігання відділу бухгалтерського обліку 

виконавчого комітету міської ради (Людмила АВРАМЕНКО). 

 

4. Юридичному відділу виконавчого комітету міської ради (Ольга



 

2 

 

АНДРІЙЧУК) після закінчення річного строку звернутися до суду згідно з 

чинним законодавством про передачу об’єктів 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



 

Додаток  

до рішення виконавчого 

комітету міської ради  

13 жовтня 2021 року № 346 

 

Перелік об’єктів безхазяйного нерухомого майна 

 

№ 

з/п  
Назва об’єкта Адреса Опис 

1 Нежитлова будівля 

(газова будка) 

вул. Шкільна, 33 

с. Веснянка 

Рік побудови  – невідомий; 

загальна площа  – 36 кв. м; 

матеріал побудови – цегла; 

технічний стан – без вікон, 

дверей;  

використовувалось – для 

обміну газових балонів 

2 Овочесховище с. Веснянка Рік побудови  – невідомий; 

загальна площа  – 100 кв. м; 

матеріал побудови – цегла; 

технічний стан – задовільний; 

використовувалось – для 

зберігання овочів 

3 Баня с. Веснянка Рік побудови  – невідомий; 

загальна площа  – 84 кв. м; 

матеріал побудови – цегла; 

технічний стан – без вікон, 

дверей, пошкоджений дах; 

використовувалось – для 

обслуговування жителів села 

4 Приміщення школи вул. Садова, 7       

с. Писарівка 

Рік побудови  – 1963; загальна 

площа  – 287 кв. м; матеріал 

побудови – цегла; технічний 

стан – задовільний, дерев’яні 

вікна, двері, дах покритий 

шифером, веранда відсутня, 

майданчик перед входом 

забетонований; 

використовувалось – для 

проведення виборів, 

поминальних обідів тощо 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради              підпис              Наталія ШАБЕЛЬНИК 


