
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                          РІШЕННЯ 
дванадцятої сесії сьомого скликання 

                                           

28 липня 2016 року                   № 187 

 

Про передачу на баланс ОСББ „Соборна 47“  

житлового будинку № 47 по вул. Соборна  

 

Керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні“, 

Житловим кодексом Української РСР, Законом України „Про об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку“, постановою Кабінету Міністрів 

України від 11.10.2002 № 1521 „Про реалізацію Закону України „Про 

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку“, враховуючи  звернення 

ОСББ „ Соборна 47“ від 13червня 2016 року № 3,з метою належного утримання 

майна міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

                   

1. Передати багатоквартирний житловий будинок № 47 по вулиці 

Соборна в м.Пирятин з комунальної власності Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади, в особі Пирятинської міської ради, і балансу 

комунального підприємства „Каштан“ на баланс зареєстрованого в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку з назвою „Соборна 47“.  

2. Створити комісію з передачі вказаного багатоквартирного житлового 

будинку згідно з додатком. 

3. Забов’язати директора КП „Каштан“ Скочка В.І. та голову правління 

ОСББ „ Соборна 47“ Тучіну Л.В. провести приймання - передачу в термін до 

31.08.2016 з передачею всієї технічної документації на житловий будинок та 

прибудинкову земельну ділянку. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Вараву М.В., виконуючого 

обов’язки начальника відділу управління комунальною власністю виконкому 

міської ради Гнатюка Є.П. та постійну комісію міської ради з питань житлово-

комунального господарства, комунальної власності, транспорту, зв’язку та 

сфери послуг (Хоменко О.В.) 

 

 
Міський голова О.РЯБОКОНЬ 



                                                                                 Додаток     

                                                                                 до  рішення дванадцятої сесії 

                                                                                 Пирятинської міської ради  

 сьомого скликання 

 28 липня 2016 року № 187 

 

                                                                                  

Склад комісії 

з передачі на баланс ОСББ „ Соборна 47“ житлового будинку № 47  

по вул. Соборна (далі – Комісія) 

 

Тучіна                                              

Людмила Вассилівна  

- голова правління ОСББ „Соборна 47“, 

голова Комісії 

 

Шевченко                                      

Олена Володимирівна 

- 

 

спеціаліст 1 категорії відділу 

бухгалтерського обліку та звітності 

виконкому міської ради, секретар Комісії 

 

Члени Комісії: 

 

Бих 

Валентина Іванівна 

- головний бухгалтер комунального 

підприємства „Каштан“ (за згодою) 

 

Гнатюк                                           

Євген Петрович 

- виконуючий обов’язки начальника відділу 

управління комунальною власністю 

виконкому міської ради 

Матат  

Наталія Володиміровна 

- член правління ОСББ „Соборна 47“ 

Польський 

Володимир Миколайович 

- 

 

член правління ОСББ „Соборна 47“ 

 

Скочко 

Віталій Іванович 

- 

 

директор комунального підприємства 

„Каштан“  (за згодою) 

Сокур 

Валентин Юрійович 

- член правління ОСББ „Соборна 47“ 

 

Хоменко                                      

Олексій Віталійович 

- 

 

голова постійної комісії міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, транспорту, зв’язку та 

сфери послуг (за згодою) 

Цюра                                                   

Ірина Олексіївна 

- начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності виконкому  міської ради 

 

 

Секретар міської ради                                                              Т.Г. Чайка 


