
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____  сесія    VI _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №  
 
_________________                      м. Ужгород                                       
 
Про передачу на баланс  
житлового будинку 
 
 
 Розглянувши звернення об’єднання співвласників багатоквартирного 
будинку «Затишок теплої оселі» від 18.03.2014 р. № 3, керуючись Законом 
України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», 
постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 р. № 1521 «Про 
реалізацію Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного 
будинку» та п. 31 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Передати на баланс ОСББ «Затишок теплої оселі» житловий будинок за 
адресою: м. Ужгород, наб. П. Лінтура, буд. 11 первісною вартістю 4598440,0 
грн., зносом в сумі 780928,9 грн., залишковою вартістю 3817511,1 грн., 2004 
року побудови. 

2. Департаменту міського господарства  здійснити передачу житлового 
будинку в порядку, визначеному чинним законодавством.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови Семаля В.Ю. 

 
 
В.о.міського голови, 
секретар ради          В. Щадей 
 
 
 
 



 
  

  
УУЖЖГГООРРООДДССЬЬККАА  ММІІССЬЬККАА  РРААДДАА  

ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТ  ММІІССЬЬККООГГОО  ГГООССППООДДААРРССТТВВАА  
 

пл. Поштова, 3, м. Ужгород, 88000; тел./факс: 61-41-90; 
e-mail: umr-dmg@ukr.net; код ЄДРПОУ 36541721 

 
_______________ № _______________ На № _______________ від ______________ 

 
СУПРОВІДНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення «Про передачу на баланс житлового  будинку» 
 

 Проект рішення "Про передачу на баланс житлового будинку"  
підготовлено  відповідно до звернення  ОСББ «Затишок теплої оселі» від 
18.03.2014 року. ОСББ створено у будинку у 2008 році. На зборах власників 
квартир мешканцями було прийняте рішення взяти будинок на баланс ОСББ, у 
звязку з чим,  керуючись Законом України «Про об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку», постановою Кабінету Міністрів України  від 
11.10.2002 р.  № 1521 «Про реалізацію Закону України «Про об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку» підготовлено даний проект рішення. 

 Житловий будинок за адресою: м. Ужгород, наб. П. Лінтура, буд. 11 є     
8-ми квартирним, загальною площею 1155,14 кв.м. Будинок введено в 
експлуатацію у І кв.2004 року, первісна вартість - 4598440 грн. (з урахуванням 
індексації), знос - 780928,9 грн., залишкова балансова  вартість - 3817511,1 грн. 

Даний житловий будинок з часу забудови обслуговувався мешканцями 
самостійно.  

 
В.о. директора департаменту     О. Костенчук 
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