
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 

 

від                2016. №       м. Ужгород 

 

 

Про затвердження актів списання  

багатоквартирних 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 30.05.2016 № 165, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 
 

 1. Затвердити акти списання багатоквартирних будинків із комунального 

балансу міста згідно з переліком (додається). 

 2. Департаменту міського господарства (Пайда О.В.) зняти будинки із 

балансу в установленому законом порядку. 

 3. Житлово-експлуатаційним підприємствам зняти житлові будинки з 

обслуговування. 

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Габора О.М. 

 

 

 

Міський голова                  Б. Андріїв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення виконкому 

                          №_____                

ПЕРЕЛІК 

актів списання багатоквартирних  будинків із комунального балансу міста  

та балансу  комунальних ЖРЕРів 

 
№ 

п/п 

Адреса багатоквартирного  

будинку 

Дата складання 

акту списання 

Балансоутримувач будинку 

1. вул.Добрянського, буд. 8 02.08.2016 Департамент міського 

господарства 

2. вул.Л.Толстого, буд.42 01.08.2016 КП  "ЖРЕР № 4" 

3. вул.Добрянського, буд.12 02.08.2016 Департамент міського 

господарства 

4. вул.Собранецька, буд.29 28.07.2016 Департамент міського 

господарства 

5. вул.Перемоги, буд.149 04.08.2016 Департамент міського 

господарства 

6. 31 в/містечко,  буд. 1 ; 

31 в/містечко,  буд. 3 ; 

31 в/містечко,  буд. 5 ; 

31 в/містечко,  буд. 7 ; 

31 в/містечко,  буд. 8 ; 

31 в/містечко,  буд. 9 ; 

31 в/містечко,  буд. 10 ; 

31 в/містечко,  буд. 11  ; 

 

 

 

11.08.2016 

 

 

 

КП "ЖРЕР № 4" 

7. вул.Добрянського, буд.4 27.07.2016 Департамент міського 

господарства 

8. наб.Првославна, буд.17 11.08.2016 КП "ЖРЕР № 4" 

 

9. вул.Можайського, буд.9 11.08.2016 БК "Можайського 9" 

 

10. Пр.Свободи, буд.53 11.08.2016  

КП  "ЖРЕР №4" 

11 вул.Щедріна, буд.32 14.07.2016  Департамент міського 

господарства 

 

12. вул.Загорська, 15 17.08.2016 Департамент міського 

господарства  

13. вул.Володимирська, буд.65 

вул.Володимирська, буд.67 

вул.Перемоги, буд.132 

04.08.2016 Департамент міського 

господарства 

14. вул.Годинки, буд.8 07.09.2016 Департамент міського 

господарства 



15. пр.Свободи, буд 45 22.06.2016 КП "ЖРЕР №4" 

 

16. пров.Університетський, буд.8 17.08.2016 Департамент міського 

господарства 

17. вул.Ракоці, буд.22  31.08.2016 Департамент міського 

господарства 

 

Керуючий справами виконкому                                               О.Макара 

 

 

 

 


