
 
                                                                     УКРАЇНА                                                     

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА                     
тридцять восьма позачергова  сесія 

восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

15  грудня  2022року                 Деражня                                          № 5 

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 30 квітня 2021 р. № 7 «Про закріплення 

на праві господарського відання майна, що належить до комунальної власності 

Деражнянської міської територіальної громади» 

          

На підставі ст. 25, п. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до ст. 136 Господарського кодексу України, з метою впорядкування та 

ефективного використання комунального майна територіальної громади, враховуючи 

рекомендації постійних комісій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни в Додаток 2 «Перелік об’єктів нерухомого майна та іншого окремого 

індивідуально визначеного майна, яке закріплюється на праві господарського відання за 

комунальним підприємством «Деражнянська житлово – експлуатаційна контора №1» 

(ЄДРПОУ 36896671)»  

1.1 вилучивши  пункт: 

 

Населений  

пункт 

Інвентарний 

номер 

Назва об’єкта 

1 2 3 

с. Яблунівка 10310008 Приміщення пекарні, с. Яблунівка 

 

1. 2. доповнивши таким пунктом: 

 

Населений  

пункт 

Інвентарний 

номер 

Назва об’єкта 

1 2 3 

вул. Миру, 120, 

м. Деражня, 

СЛКП «Флора» 

БУ0000106 Відвал бульдозера 

Дата прийняття на облік 14.10.2014 р. 

 

2. Внести зміни в Додаток 4 «Перелік нерухомого майна та іншого окремого 

індивідуально визначеного майна, яке закріплюється на праві господарського відання за 

спеціалізованим лісогосподарським комунальним підприємством «Флора» (ЄДРПОУ 

31122513)», доповнивши такими пунктами: 

 

 



Населений  

пункт 

Інвентарний 

номер 

Назва об’єкта 

1 2 3 

вул. Миру, 8, 

м. Деражня, 

КП «Деражнянська 

ЖЕК №1» 

 

б/н Екскаватор-навантажувач CATERPILLAR 428B 

Реєстраційний номер 37751 ВХ 

Рік випуску – 1995 

вул. Миру, 8, 

м. Деражня, 

КП «Деражнянська 

ЖЕК №1» 

- Нежитлова будівля, с. Яблунівка, вул. Миру, 

1992 р. 

 

 3. Доручити директору комунального підприємства «Деражнянська ЖЕК № 1» 

Деражнянської міської ради, директору спеціалізованого лісогосподарського комунального 

підприємства «Флора» Деражнянської міської ради здійснити заходи щодо приймання-

передачі майна згідно чинного законодавства. 

 

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію міської ради з 

питань житлово – комунального господарства та комунальної власності  (голова комісії                               

Ігор СУЛІН). 

 
 

 

Міський голова                                                                                               Андрій КОВПАК 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


