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БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
17 жовтня 2019 року
Борислав
№ 256



Про затвердження актів про списання багатоквартирних житло-вих будинків з балансу ДКП „ЖЕК № 1” та ДКП „ЖЕК № 3”

Відповідно до ст.40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законів України „Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”, „Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”, Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року №301, рішень Бориславської міської ради від 04 жовтня 2019 року № 2089 „Про надання дозволу на списання з балансу ДКП „ЖЕК № 1” багатоквартирних житлових будинків № 20 та № 26 на вул.600-річчя Борислава”, від 04 жовтня 2019 року № 2096 „Про надання дозволу на списання з балансу ДКП „ЖЕК № 1” багатоквартирного житлового будинку № 22 на вул.Шевченка”, від 04 жовтня 2019 року № 2095 „Про надання дозволу на списання з балансу ДКП „ЖЕК № 1” багатоквартирного житлового будинку № 1 на вул.Шевченка”, від 04 жовтня 2019 року № 2097 „Про надання дозволу на списання з балансу ДКП „ЖЕК № 3” багатоквартирного житлового будинку № 4 на вул.Шкільна”, від 04 жовтня 2019 року № 2082 „Про надання дозволу на списання з балансу ДКП „ЖЕК № 3” багатоквартирного житлового будинку № 27 на вул.Городище”, від 04 жовтня 2019 року № 2083 „Про надання дозволу на списання з балансу ДКП „ЖЕК № 3” багатоквартирного житлового будинку № 233 на вул.С.Бандери”, від 04 жовтня 2019 року № 2084 „Про надання дозволу на списання з балансу ДКП „ЖЕК № 3” багатоквартирного житлового будинку № 57 на вул.С.Петлюри”, від 04 жовтня 2019 року № 2085 „Про надання дозволу на списання з балансу ДКП „ЖЕК № 3” багатоквартирного житлового будинку № 35 на вул.Хвильового”, від 04 жовтня 2019 року № 2086 „Про надання дозволу на списання з балансу ДКП „ЖЕК № 3” багатоквартирного житлового будинку № 151 на вул.Шевченка”, від 04 жовтня 2019 року № 2087 „Про надання дозволу на списання з балансу ДКП „ЖЕК № 3” багатоквартирного житлового будинку № 152 на вул.Шевченка”, від 04 жовтня 2019 року № 2088 „Про надання дозволу на списання з балансу ДКП „ЖЕК № 3” трьохквартирного житлового будинку № 28 на вул.С.Бандери”, від 04 жовтня 2019 року № 2090 „Про надання дозволу на списання з балансу ДКП „ЖЕК № 1” трьохквартирного житлового будинку № 82 на вул.Ірини Сеник”, від 04 жовтня 2019 року № 2091 „Про надання дозволу на списання з балансу ДКП „ЖЕК № 1” багатоквартирного житлового будинку № 26 на вул.Міцкевича”, від 04 жовтня 2019 року № 2092 „Про надання дозволу на списання з балансу ДКП „ЖЕК № 3” багатоквартирного житлового будинку № 8 на вул.С.Бандери”, від 04 жовтня 2019 року № 2093 „Про надання дозволу на списання з балансу ДКП „ЖЕК № 3” багатоквартирного житлового будинку № 116 на вул.С.Бандери”, від 04 жовтня 2019 року № 2094 „Про надання дозволу на списання з балансу ДКП „ЖЕК № 3” багатоквартирного житлового будинку № 1 на вул.Хвильового”, виконавчий комітет міської ради       

ВИРІШИВ:

1. Затвердити акти про списання багатоквартирних житлових будинків з балансу державного комунального підприємства „ЖЕК № 1”, що додаються, а саме: 
	 за адресою: вул.600-річчя Борислава, 20 в м.Бориславі Львівської області (ОСББ „Надія-100” (М.Неронович));

1.2) за адресою: вул.600-річчя Борислава, 26 в м.Бориславі Львівської області (ОСББ „Надія-100” (М.Неронович));
	 за адресою: вул.Шевченка, 22 в м.Бориславі Львівської області (ОСББ „82300 Шевченка, 22” (О.Столяр));
	 за адресою: вул.Шевченка, 1 в м.Бориславі Львівської області (ОСББ „Панська 1” (Ю.Костів));
	 за адресою: вул.Міцкевича, 26, м.Борислав, Львівська область;
	 за адресою: вул.Ірини Сеник, 82, м.Борислав, Львівська область.


2. Затвердити акти про списання багатоквартирних житлових будинків з балансу державного комунального підприємства „ЖЕК № 3”, що додаються, а саме: 
2.1) за адресою: вул.Шкільна, 4, м.Борислав, Львівська область (ОСББ „Шкільна-4” (Б.Грубар));
2.2) за адресою: вул.Городище, 27,м.Борислав, Львівська область;
2.3) за адресою: вул.С.Бандери, 233, м.Борислав, Львівська область;
2.4) за адресою: вул.С.Петлюри, 57, м.Борислав, Львівська область;
2.5) за адресою: вул.Хвильового, 35, м.Борислав, Львівська область;
2.6) за адресою: вул.Шевченка, 151, м.Борислав, Львівська область;
2.7) за адресою: вул.Шевченка, 152, м.Борислав, Львівська область;
2.8) за адресою: вул.С.Бандери, 28, м.Борислав, Львівська область;
2.9) за адресою: вул.С.Бандери, 8, м.Борислав, Львівська область;
2.10) за адресою: вул.С.Бандери, 116, м.Борислав, Львівська область;
2.11) за адресою: вул.Хвильового, 1, м.Борислав, Львівська область.

3. Державному комунальному підприємству „ЖЕК № 1” (В.Антонич) та державному комунальному підприємству „ЖЕК № 3” (І.Оршак): 
3.1) завершити процедуру списання багатоквартирних житлових будинків відповідно до вимог Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків;
3.2) надати копії актів про списання багатоквартирних житлових будинків співвласникам багатоквартирних житлових будинків;
3.3) забезпечити передачу співвласникам примірників технічної та іншої передбаченої законодавством документації на будинки, а також документи, на підставі яких багатоквартирні будинки прийнято в експлуатацію, технічних паспортів і планів інженерних мереж;
3.4) повідомити співвласників багатоквартирних житлових будинків про необхідність оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки, закріплені за будинками, протягом  одного календарного року з часу затвердження актів про списання будинку з балансу;
3.5) передати управлінню комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради нежитлові приміщення в багатоквартирних будинках за актом приймання-передачі;
3.6) передати картотеки реєстраційного обліку фізичних осіб житлових приміщень в багатоквартирних будинках, які не перебувають у приватній власності та право комунальної чи державної власності на них не зареєстровано, відділу реєстрації Бориславської міської ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Р.Садлівського.



Міський голова                                                                                             І.Яворський










