
                                                               
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

сімнадцята сесія 

восьмого скликання 

РІШЕННЯ 

 

15  вересня 2021 року Деражня                               № 6 

 

   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 висновки та рекомендації постійних 

комісій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Вважати рішення Деражнянської міської ради від 05.08.2021 р. № 12 «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» таким, 

що втратило чинність. 

 

2. Закріпити на праві господарського відання нерухоме майно та інше окреме 

індивідуально визначене майно за комунальним підприємством «Лозове 

комунсервіс» (ЄДРПОУ 37399978)  згідно з додатком 5.  

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради 

Валентину СИДОРУК та на постійну комісію міської ради з питань житлово – 

комунального господарства та комунальної власності (голова комісії Ігор 

СУЛІН). 

 

  

Міський голова                                                                          Андрій КОВПАК 

 

 



Додаток 5 

до рішення міської ради  

 від 15 вересня 2021 року № 6 

 

 

ПЕРЕЛІК  

нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна, яке 

закріплюється на праві господарського відання за комунальним підприємством  

«Лозове комунсервіс» (ЄДРПОУ 37399978) 

 

 

Населений  

пункт 

Інвентарний 

номер 

Назва об’єкта 

1 2 3 

м. Деражня  

Деражнянська 

міська рада  

101460005 Комп’ютер в зборі  

Смт Лозове КП 

«Лозове 

комунсервіс»  

01030059 Будинок побуту (адмінприміщення), вул. Радянська, 5 

рік введення – 1968 

 01030009 Житловий будинок, вул. Радянська, 10,  

рік введення – 1989 

 01030010 Житловий будинок, вул. Радянська, 12,  

рік введення – 1987 

 01030018 Житловий будинок (гуртожиток), вул. Радянська, 30,  

рік введення – 1975 

 01030035 Складське приміщення (Стара котельня),  

рік введення – 1972 

 01050002 Трактор МТЗ-52, рік введення – 2001  

 01050003 Екскаватор Еа 262, рік введення – 2001  

 01050004 Прицеп, рік введення – 2013  

 01050005 Трактор Т-16 М, рік введення – 1971 

 01060013 Ксерокс, рік введення – 2009  

 01060015 Трансформатор, рік введення – 2008 

 01060016 Комп’ютер в комплекті, рік введення – 2010 

  

01030033 

Артезіанська свердловина в комплекті (2 шт.),  

рік введення – 1972 

 01030034 Очисні споруди в комплекті, рік введення – 1972 

 01030036 Складське приміщення (Нова котельня),  

рік введення – 1995 

 01030037 Складське приміщення (Будівля фільтрів),  

рік введення – 1995 

 01030060 Конюшня, рік введення – 2002 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                   Валентина СИДОРУК 
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