
 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(тридцять п'ята сесія сьомого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22  листопада  2018 року                                                                        № 537 

 

Про передачу на баланс 

КП  «Власівські мережі» 

внутрішньобудинкових мереж 

водопостачання, водовідведення та 

зливної каналізації комунального 

житлового фонду та списання 

багатоквартирних житлових 

будинків з балансу комунального 

підприємства «Власівські мережі»  

 

 З метою забезпечення та реалізації прав співвласників багатоквартирних 

будинків на самостійне управління житловими будинками, розглянувши 

клопотання директора КВКП «Водограй» КРАВЧЕНКА В.І. від 20.11.2018 

вх.№ 533, відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права 

власності у багатоквартирному будинку», Закону України «Про житлово-

комунальні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 

№ 301 «Про затвердження Порядку списання з балансу багатоквартирних 

будинків», Положення про порядок закріплення майна, що належить до 

комунальної власності територіальної громади смт Власівка, за 

підприємствами, установами та організаціями на праві господарського відання 

чи оперативного управління, та типових договорів, затверджених рішенням 

сесії селищної ради від 23.12.2011 № 131, керуючись ст.78 Господарського 

кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Власівська селищна рада  

ВИРІШУЄ: 

1. Передати КВКП «Водограй» на баланс КП «Власівські мережі» 

Власівської селищної ради внутрішньобудинкові мережі водопостачання, 

водовідведення та зливної каналізації комунального житлового фонду. 

2. Зобов’язати комунальне підприємство «Власівські мережі» у строк 

згідно чинного законодавства прийняти розпорядчий документ та у строк не 

більше двох місяців з дня прийняття розпорядчого документа здійснити на його 



 

 

 підставі списання з балансу комунального підприємства 44 багатоквартирних 

будинків (додається), при цьому залишивши на балансі підприємства окремі 

квартири та/або нежитлові приміщення, які не перебувають у приватній 

власності та право державної, комунальної власності на них не зареєстроване. 

3. Копію даного рішення направити у КП «Власівські мережі» та КВКП 

«Водограй», і земельно-комунальний відділ селищної ради . 

4, Рішення Власівської селищної ради від 15.12.2006 № 102 вважити 

таким, що втратило чинність. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії з 

врегулювання архітектурно-земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища депутата КІНДРУ О.А. та голову комісії з питань промисловості, 

енергетики, місцевого господарства та комунальної власності депутата 

ВОВКА Т.В. 

 

 

 

Селищний голова                                                                       А.БАБАЧЕНКО 

 


