
ОБУХIВСЬКА MICьKA РАДА
киiвськоi оБлАстI

ВИКОНДВЧИЙ ItOMITET

м. Обухiв

для передачi з державноi власносТi до комунальноi
власностi Обухiвськоi мiськоi територiальноi громади
киiъськоi областi

розпорщжЕння Nь -ГУ/ "

вiд 03 грудня 202l року

про угвореннrI koMicii з проведення обстеження
об'ектiв житлового фо"ду, якi пропонуються

розглянувши лист КиiвськоI обласнот державноi адмiнiстрацii вiд
11.11 .202| J\ъ6401/02l44.о2-202| на виконання дорrIення Прем'ер - MiHicTpa
Украiни .Щ.Шмигаля вiд 14.0|.2о21 J\b408/1 l|-21, дЬ листа Фо"ду державногомайна УкраiЪи вiд 06.0|.2021 мl о-24-|62 щодо забезпечення передачi функцiйз упраВлiннЯ житловогО фо"дУ (багатокВартирниХ житлових булинкiв,
ryртожиткiв), якi у процесi приватизацii ". у"iй-п" до статутних капiталiвгосподарських товариств, вiд .державних органiв приватизацii до сфери
управлiння обласних державних адмiнiстрацiй, але житловий фо"д ,*".""Ъ"на балансi пАТ <Обухiвське) (код сдрпоУ 00857284), та Протоколу вiд
03.1l .202| j\lbs засiдання регiональноТ групи з опрацювання питань
використання державного майна в областi, утвореноi розпорядженням головиКиiЪськоТ обласноi державноТ адмiнiсrрuчiт вiд 1з.о5.2о;ljч929з, з метоювирiшення В под€шьшому питання щодо забезпечення передачi функцiй з
управлiннЯ житловогО фондУ (багатокВартирниХ житлових будинкiв,
ryртожиткiв), вiдповiдно до Закону УкраIни utiро передачу об'ектiв права
державноi та комунальноТ власностi>>, Положення про порядок передачi
Об'еКТiВ ПРаВа ДеРЖаВНОI Та КОмунальноi власностi, затвфдженого постановоюКабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 21.09.1998 Ns 1482, *фуоr"." пунктом 2очастинИ 4 cTaTTi 42 ЗакоНу УкраiЪи <ПрО мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>

1, Утворити комiсiю з проведення обстеження об'сктiв житлового фонду,якi У протIесi приватизацiт не увiйшли до статутного капiталу, аJIе заJIиш илисяна балансi пАТ <Обухiвське> та пропонуються для передачi з державноiвласностi до комУнальноi власностi Обухiвсiкоi MicbKoT територiальноТ громадиКиТвськоi областi в складi 5 осiб:



Голова KoMicii:
- Максим САВЕНКО, заступник мiського

виконавчих органiв Обухiвськоi MicbKoi ради

Секретар KoMicii: . :

- длiна кондрдтюк - начальник управлiння економiки виконавчого

koMiTeTy Обухiвсъкоi Micbkoi рали Китвськоi областi

голови з питань дiяльностi

Члени KoMicii:
- Наталiя волгА головний спецiалiст вiддiлу фiнансово

господарсъкого забезпечення Виконавчого koMiTeTy Обухiвськоi мiськоI Ради

Киiвськоi областi;
- оксана хлистуН головний спецiалiст юридичного вlддlлу

Виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi MicbKoi ради Киiвськоi областi;

- Свiтлана MIXHO - головний спецiалiст вiддiлу економiчного аналiзу,

планування, управлiння майном та приватизацii управлiння економiки

Виконавчоrо *o*ireTy Обухiвськоi MicbKoT ради КиIвськоi областi;

2. KoMicii ,rро"..r" обстеження об'ектiв житлового фонду з метою

визначення неприватизованих квартир для подаJIьшого вирiшення питання,

щодо прийняття Тх до комунальноi власностi Обухiвськоi MicbKoi

територiальноТ громади Киiвськоi областi,' 
3.контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника

мiського гопови з питанъ дiялъностi виконавчих органiв Обухiвськоi мiськоi

ради Максима САВЕНКА.

Обухiвський Mic Олександр ЛЕВЧЕНКО
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Кондратюк А.М.


