
  

 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

7 СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

06 вересня 2016 року 

 

Про передачу з балансу КП  

«Гребінківський комбінат комунальних  

підприємств» житлового будинку № 6  

по вул. Полтавська в м. Гребінка  

на баланс об’єднання співвласників  

багатоквартирного будинку «Добробут-1» 

  

Розглянувши звернення голови правління ОСББ «Добробут-1»  

Копилова Ю.П. від 29.08.2016, керуючись підпунктом 3 пункту 2 статті 13 

Закону України «Про особливості здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку», абзацами 18 та 19 статті 6  Закону України 

«Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», Порядком 

передачі житлового комплексу або його частини з балансу на баланс, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 №1521 

«Про реалізацію Закону України «Про об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку», керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою якісного обслуговування та належного 

утримання житлового фонду, Гребінківська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Комунальному підприємству «Гребінківський комбінат комунальних 

підприємств» передати з балансу підприємства житловий будинок № 6 по вул. 

Полтавська в м. Гребінка на баланс об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Добробут-1». 

2.  Затвердити склад комісії з приймання-передачі житлового будинку 

№ 6 по вул. Полтавська в м. Гребінка на баланс об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Добробут-1» (додається). 

3. Зобов’язати комунальне підприємство «Гребінківський комбінат 

комунальних підприємств» у тримісячний термін з дня реєстрації об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку «Добробут-1» передати йому  

примірник технічної  та  іншої  передбаченої  законодавством документації на  

будинок,  а  також  документа,  на підставі якого багатоквартирний будинок  

прийнято  в  експлуатацію,  технічного  паспорта і планів інженерних мереж.  

У  разі  відсутності документації на багатоквартирний будинок 

комунальному підприємству «Гребінківський комбінат комунальних 



  

підприємств» протягом півроку з дня державної реєстрації об’єднання 

відновити її за власний рахунок. 

4. Зобов’язати голову правління об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Добробут-1» Копилова Ю.П. укласти договір з 

підприємством-надавачем послуг з вивезення твердих побутових відходів. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань соціально-економічного розвитку, будівництва, 

житлово-комунального господарства, торгівлі, транспорту, земельних 

відносин, екології, раціонального природокористування. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                   Л. Цапенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

     ЗАТВЕРДЖЕНО: 

     Рішення 7-ї сесії Гребінківської 

     міської ради 7 скликання від 06.09.2016 

 

 

Склад комісії з приймання-передачі житлового будинку № 6 по вул. 

Полтавська в м. Гребінка на баланс об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Добробут-1» 

 

 

Копилов Юрій Петрович         - голова правління об’єднання співвласників 

                                                      багатоквартирного будинку «Добробут-1»,             

                                                      голова комісії (за згодою); 

члени комісії: 

 

Зінченко Володимир  

Миколайович                            - заступник міського голови; 

 

Назаренко Світлана                 - головний інженер комунального підприємства 

Сергіївна                                     «Гребінківський комбінат комунальних  

                                                     підприємств»; 

 

Рябека Лариса                           - начальник відділу державного архітектурно- 

Олександрівна                             будівельного контролю Гребінківської  

                                                      міської ради; 

 

Тищенко Ігор                            - начальник Гребінківської філії ПАТ  

Васильович                                 «Полтаваобленерго» (за згодою); 

 

Портянка Микола                    - старший майстер Гребінківського району 

Іванович                                      газопостачання ПАТ «Лубнигаз» (за згодою); 

 

Стеценко Віктор                      - старший майстер Гребінківської дільниці 

Степанович                                 ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго» (за згодою). 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                               Л. Цапенко 


