
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання 

ХІV сесія 

(ІІ засідання)  

 

РІШЕННЯ 
 

від 27 вересня 2018 року         № 1070 

 

Про списання багатоквартирних 

житлових будинків з балансу 

Бережанського міського комунального 

підприємства «Господар» 

 

Розглянувши роз’яснення Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва, житлово-комунального господарства України від 17.11.2016року, 

враховуючи  необхідність списання багатоквартирних будинків з балансу та з 

метою забезпечення та реалізації прав співвласників багатоквартирних 

будинків на самостійне управління житловими будинками, на виконання Закону 

України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному 

будинку», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Порядком списання з балансу багатоквартирних будинків, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 301, 

розглянувши лист Бережанського МКП «Господар» № 200 від 17.09.2018 року», 

враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

фінансів, економічного розвитку та підприємництва, Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Балансоутримувачу Бережанському міському комунальному підприємству 

«Господар» здійснити списання з балансу багатоквартирних  житлових 

будинків  згідно додатку №1.  

2. Утворити  комісію для списання вказаних  багатоквартирних будинків. В 

склад комісії за згодою включити депутатів міської ради членів постійної 

депутатської комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, містобудування, екології та надзвичайних ситуацій : Грабар 

Р.М., Самуляк В.Ф., Костів Я.І., посадових осіб апарату міської ради:  

Халупника З.О. – начальника відділу житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури міської ради; 

Загнійну І.В. – начальника юридичного відділу міської ради; 



Маланчук М.В. провідного спеціаліста відділу житлово-

комунального господарства, містобудування та архітектури міської 

ради; 

2.1. Комісії проводити комісійний огляд будинків перед списанням з 

метою фіксації технічного стану багатоквартирних  будинків. 

2.3. За результатами роботи комісії складати акти про списання 

багатоквартирних будинків за встановленою чинним законодавством 

формою. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  першого заступника 

міського голови Адамович П.П.  

 

 

Міський голова         МУЗИЧКА В.Я. 



 

Додаток 1  

До рішення сесії міської ради  

№1070 від «27» вересня 2018року 

 

П Е Р Е Л І К  № 4 

житлових будинків, які підлягають списанню  

 з балансу БМКП «Господар»  

№№ Адреса 
(вулиця, № будинку) 

Початкова 

вартість, грн.. 

Залишкова 

вартість,  грн. 

Сума 

зносу,  грн. 

1. вул. Академічна, 1 686217 -123821 562396 

2. вул. Л. Українки, 16А 1101731 -365351 736380 

3. пл. Ринок, 15 14385870 -5542344 8843526 

4. вул. Репіна, 2 679604 -198858 480746 

5. вул. Раївська, 60«а» 3395435 -1820682 1574753 

6. вул. Ковшевича, 18 649929 -117279 532650 

Разом 6 будинків 20898786 -8168335 12730451 

 

 

Секретар міської ради      Гончар П.В. 


