
   
 

 
 

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
одинадцятої сесії восьмого скликання  

 
26 травня 2021 року № 463 
 
Про передачу на баланс ОСББ „Європейська, 66-А“ багатоквартирного житлового 
будинку № 66-А по вул. Європейська в м.Пирятин 
 
 Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні“, Житлового кодексу Української РСР, законів України „Про об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку“, „Про житлово-комунальні послуги“, 
„Про приватизацію державного житлового фонду“, Цивільного кодексу України, 
рішення дванадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від                   
28 липня 2016 року № 184 „Про затвердження Порядку передачі житлового 
комплексу або його частини з балансу на баланс об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку“, Статуту об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку „Європейська, 66-А“, затвердженого протоколом № 1 
зборів співвласників багатоквартирного будинку № 66-А по вул. Європейська                 
від 11.04.2021, протоколу № 2 зборів співвласників багатоквартирного будинку від 
11.04.2021, заяви керівника ОСББ „Європейська, 66-А“ Лук’яновича О.П. від 
29.04.2021 № 2532/02-23, з метою належного утримання майна комунальної 
власності, міська  рада   
 
ВИРІШИЛА:  
 

1. Передати багатоквартирний житловий будинок № 66-А по вулиці 
Європейська м. Пирятин Пирятинського району Полтавської області на баланс 
обʼєднання співвласників багатоквартирного будинку „Європейська, 66-А“. 

2. Утворити комісію з приймання-передачі багатоквартирного житлового 
будинку згідно з додатком. 

3. Зобов’язати директора комунального підприємства „Каштан“ Шокала В.Г. 
та керівника ОСББ „Європейська, 66-А“ Лук’яновича О.П. провести приймання-
передачу житлового комплексу з передачею технічного паспорта будинку та 
відповідної технічної документації в термін до 29.06.2021 року. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 
з питань діяльності виконкому міської ради Котенка О.А. та постійну комісію з 
питань містобудування, будівництва, житлово-комунального господарства, 
транспорту, зв’язку та сфери послуг (Хоменко О.В.). 

 
 
Міський голова  А.СІМОНОВ  



Додаток 
до рішення одинадцятої сесії 
Пирятинської міської ради 
восьмого скликання 
26 травня 2021 року № 463 
 

 
Склад комісії 

з приймання-передачі на баланс ОСББ „Європейська, 66-А“ багатоквартирного 
житлового будинку № 66-А по вул. Європейська в м.Пирятин (далі-Комісія) 

 
 

Лук’янович  
Олег Петрович 

- керівник ОСББ „Європейська, 66-А“ 

   
Порва 
Оксана Вікторівна 

- головний спеціаліст сектору житлово-
комунального господарства, секретар комісії 

 
Члени комісії: 
 
Бих 
Валентина Іванівна 

- головний бухгалтер КП „Каштан“ 

 
Котенко  
Олександр Анатолійович 

 
- 

 
заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчого комітету міської ради 

   
Міхєєв  
Дмитро Сергійович 

- начальник Управління інженерно-
транспортної інфраструктури, будівництва, 
житлово-комунального господарства та 
комунальної власності  міської ради 

   
 Сіренко 
 Юрій Володимирович 

- співвласник багатоквартирного житлового 
будинку по вул.Європейська, 66-А 

   
Стадник  
Євгеній Васильович 
 

- начальник відділу з земельних та екологічних 
питань виконавчого комітету міської ради 
 

Хоменко 
Олексій Віталійович 

- голова постійної комісії міської ради з питань 
житлово-комунального господарства, 
комунальної власності, транспорту, зв’язку та 
сфери послуг  

   
Шокало  
Валентин Григорович 

-  директор КП „Каштан“ 

 
 

Секретар міської ради С.Г. Пазюк 


