
 
У К Р А Ї Н А 

ЧОРТКІВСЬКА    МІСЬКА    РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
                                                    

від 29 серпня 2018 року             № 236 
 

Про схвалення проекту рішення міської ради  
«Про списання  багатоквартирних  житлових 
будинків з балансу комунального підприємства  
«Чортків дім» 
  
 
 З метою забезпечення та реалізації прав співвласників багатоквартирних 
будинків на самостійне управління житловими будинками, відповідно до 
Закону України «Про особливості здійснення права власності у 
багатоквартирному будинку», Закону України «Про об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку»,  Постанови Кабінету Міністрів України від          
20 квітня 2016 року № 301 «Про затвердження Порядку списання з балансу 
багатоквартирних будинків», п. 20 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Схвалити та винести на розгляд сесії міської ради проект рішення «Про 
списання багатоквартирних житлових будинків з балансу комунального 
підприємства «Чортків дім» згідно з додатком. 
 
2.Копію рішення надати у відділ житлово-комунального господарства, 
благоустрою та інфраструктури міської ради. 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Тимофія Р. М. 
 
 
 
Міський голова                                                            Володимир ШМАТЬКО 
      
          
 
 
 



                                                                                                                        Додаток 

                                                                                                               
 УКРАЇНА 

ЧОРТКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

                                                            
 РІШЕННЯ  (проект)     

 
від 11 вересня 2018 року                                                        №  
м. Чортків 
 
Про списання  багатоквартирних  
житлових будинків з балансу 
комунального підприємства  
«Чортків дім»  
 
 З метою забезпечення та реалізації прав співвласників багатоквартирних 
будинків на самостійне управління житловими будинками, відповідно до 
Закону України «Про особливості здійснення права власності у 
багатоквартирному будинку», Закону України «Про об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку» та Постанови Кабінету Міністрів України від 20 
квітня 2016 року       № 301 «Про затвердження Порядку списання з балансу 
багатоквартирних будинків», керуючись п. 20 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
          1. Зобов’язати комунальне підприємство «Чортків дім» до «30» вересня 
2018 року прийняти відповідний розпорядчий документ та до «01» грудня 
2018року здійснити на його підставі списання з балансу комунального 
підприємства багатоквартирних житлових  будинків у відповідності до Порядку 
списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 20 квітня № 301,  при  цьому  залишивши  на  
балансі  комунального  підприємства окремі квартири та/або нежитлові 
приміщення які не перебувають у приватній власності та право державної 
власності на них не зареєстроване. 
 
 2. Установити, що проведення вищезазначеного списання не являється 
підставою для дострокового припинення дії договорів про надання послуг з 
утримання будинків та прибудинкових територій, укладеними КП «Чортків 
дім»  з мешканцями міста. 
 



3. Копію рішення направити у КП «Чортків дім» та у відділ житлово-
комунального господарства, благоустрою та інфраструктури міської ради. 
 
 4. Контроль за виконанням  рішення покласти на  постійну   комісію 
міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту та 
зв’язку.  
 
 
Міський голова                       Володимир ШМАТЬКО  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
І. Б. Аксенчук 
 
Р. М. Тимофій 
 
В. Ю. Воціховський 
 
А. С. Ніяскіна-Коробій 
 
Я. П. Дзиндра 

 
 


