
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩ НА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(восьме склрікання)

РІШ ЕННЯ

оі:  ̂ 2021 року №

Про списання з балансового обліку 
Володимир ецької селищної ради 
багатоквартирних житлових будинків

Відповідно до законів України «Про об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права власності у 
багатоквартирному будинку», «Про житлово-комунальні послуги», на 
підставі постанови Кабінету Міністрів Українрі від 20.04.2016 № ЗОЇ «Про 
затвердження Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків», 
керуючись статтею 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», з метою забезпечення повноцінної реалізації прав співвласників на 
самостійне управління житловими будинками, за погодженням з постійними 
комісіями селищної ради, селищна рада,

ВИРІШ ИЛА:

1. Списання з балансового обліку Володимирецької селищної ради 
багатоквартирних житлових будинків здійснити відповідно до процедури 
передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № ЗОЇ 
«Про затвердження Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків».

2. Утворити комісію по списанню з балансового обліку 
Володимирецької селищної ради багатоквартирних житлових будинків та 
затвердити її персональний склад , що додається.

3. Комісії по списанню з балансового обліку Володимирецької 
селріщної радрі багатоквартирних житлових будинків:

3.1. Керуватися у своїй роботі постановою Кабінету Міністрів 
України від 20.04.2016 № ЗОЇ «Про затвердження Порядку списання з 
балансу багатоквартирних будинків».

3.2. Здійснити списання з балансового обліку багатоквартирних 
житлових будинків, у тому числі будівель і споруд, які призначені для



задоволення потреб усіх співвласників багатоквартирних житлових будинків 
та розташовані на прибудинкових територіях відповідно до додатку, що 
додається.

3.3. Акти про списання багатоквартирних житлових будинків з 
балансового обліку Володимирецької селищної ради подати на затвердження 
селищному голові.

4. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з 
економічних питань, управління комунальною власністю, 
житлово-комунального господарства, інвестиційного розвитку, земельних 
відносин, екології, природокористування та благоустрою (голова комісії 
Олександр КРУК).

Василь КОВЕНЬКО



Додаток

до рішення селищної ради 

2021 року №

Перелік багатоквартирних житлових будинків, що підлягають списанню з 
балансового обліку Володимирецької селищної ради

№
п/п

Найменування
об'єкта

нерухомого
майна

Інвента
рний
номер

Рік
ввод
ув

експ
луат
ацію

Оди
ниця
вимі
РУ

кільк
ість

первісна
(переоцін

єна
вартість),

грн.

Адреса об’єкта 
нерухомого майна

 ̂ 1.

Будинок
житловий

(дер.)

10130002 1936

м.кв. 65 10850,09

вул. Центральна, 48 
с. Берестівка 

Вараський р-н 
Рівненська обл.

2.

Будинок
житловий

(дер-)

10130003 1930
м.кв. 40 5035,16

вул. 1 Травня, 2 
с. Берестівка 

Вараський р-н 
Рівненська обл.

3. Будинок
житловий

10130006
м.кв. 39,9 21000

вул. Молодіжна, 10 
с. Берестівка 

Вараський р-н 
Рівненська обл.

4.

4 X кв. 
житловий 
будинок 

(вчительский)

10320002 1973 м.кв. 58,7 65211 вул. Центральна, 35 
с. Бипіляк 

Вараський р-н 
Рівненська обл.

5. Житловий
будинок

101320004

.............  .

1996

К-А 
...

м.кв. 

к —

57,2 1448

вул. ТТТевченка, 16 
с. Воронки 

Вараський р-н 
Рівненська обл.

Секретар селищної р а т Юрій БЛИЩИК



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Володимирецької 
селищної ради

2021 року

СКЛАД

комісії по списанню з балансового обліку Володимирецької селищної ради
багатоквартирних житлових будршків

КОТОВИЧ Арсеній заступник селищного голови, голова комісп

ШЕЛІГАН Ольга
начальник відділу бухгалтерського обліку, 

звітності та господарського 
забезпечення-головний бухгалтер, заступник 
голови комісії

БЕРЕСТЮК Ірина спеціаліст з питань житлово-комунального 
господарства та управління комунальним 
майном відділу економіки, інвестицій, 
житлово-комунального господарства, секретар 
комісії

МАРКОВЕЦЬ Олександр

Члени комісії

начальника відділу містобудування,
архітектури, надзвичайних ситуацій, цивільного 
захисту населення та мобілізаційної роботи

КОЦЯК Юрій головний спеціаліст юридичного відділу

V

Секретар селищної рада

ч
У , ! і /І

Юрій БЛИЩИК


