
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

Про затвердження переліку актів списання  

багатоквартирних житлових будинків із 

комунального балансу міста 

 

 Відповідно до статей 29, 30 Закону України "Про місцеве самоврядування 

в Україні", Закону України «Про особливості здійснення права  власності у 

багатоквартирному будинку», постанови Кабінету Міністрів України від 

20.04.2016 року № 301 «Про порядок списання з балансу багатоквартирних 

будинків», рішення виконкому 11.10.2017 № 326, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

 1. Затвердити перелік актів списання багатоквартирних житлових 

будинків із комунального балансу міста (додаток). 

 2. Департаменту   міського   господарства  зняти багатоквартирні житлові 

будинки з балансу в установленому законом порядку. 

 3. Головам  правлінь ОСББ : «Айва-Шахта», «Галагов», «Довженка 5», 

«Довженка 18», «Минайська 29», «Можайського 24», «Грушевського, 25» та 

«Капушанська, 171» забезпечити: 

          -   належне утримання спільного майна багатоквартирного будинку;  

          -   прибирання прибудинкової території;  

          -   прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівлі;  

          -   технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем  холодного 

водопостачання та  водовідведення,  зливової каналізації;  

         -   дератизацію та дезінсекцію;  

         -   обслуговування димових та вентиляційних каналів;  

 - технічне обслуговування мереж електропостачання та 

електрообладнання;  

         -   проведення поточного ремонту; 

         - облаштування господарського майданчика для збору твердих побутових 

відходів у межах прибудинкових (прилеглих, закріплених) територій; 

 

 



 

                                                                                                                            2. – 

 

         - укладення договору на утримання прибудинкових територій з 

урахуванням вивезення зібраного змету та листя. 

  4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови І. Фартушка. 

 

 

 

Міський голова                     Богдан АНДРІЇВ 

                           

                                                                          

                                                                         

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                           Додаток  

                     до рішення виконкому 

                            №_____                

 

ПЕРЕЛІК 

 

актів списання багатоквартирних  будинків із комунального балансу міста  

 

 

№ 

п/п 

Адреса багатоквартирного  

будинку 

Дата 

складання 

акта 

списання 

Балансоутримувач 

будинку 

 1.  вул. Оноківська, буд. 10 30.06.2020 Департамент міського 

господарства 

 2. вул. Олександра Довженка, буд. 4 19.05.2020 Департамент міського 

господарства 

3. вул. Олександра Довженка, буд. 5 07.07.2020  Департамент міського 

господарства 

4. вул. Олександра Довженка, буд. 

18 

29.07.2020 Департамент міського 

господарства 

5. вул. Минайська, буд. 29 25.06.2020 Департамент міського 

господарства 

6. вул. Олександра Можайського, 

буд. 24 

12.05.2020 Департамент міського 

господарства 

7. вул. Михайла Грушевського, буд. 

25 

26.08.2020 Департамент міського 

господарства 

8. вул. Капушанська, буд. 171 09.07.2020 Департамент міського 

господарства 

 

 

Керуючий справами виконкому                                               Олена МАКАРА 

 

 


