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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
 КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
    ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ


РІШЕННЯ №  26/___

“06” червня  2012 року							м. Кремінна


Про передачу житлового фонду
малоповерхової забудови баланс 
КП «КРЕМІННА – КОМУНСЕРВІС»


	На виконання сесії Кремінської міської ради від 28 березня 2012 року 
№ 23/7 «Щодо підсумків інвентаризації житлового фонду», враховуючи економічні інтереси територіальної громади та суб’єктів господарювання, з метою оптимізації виробничої інфраструктури ЖКГ до потреб населення та ефективного функціонування всіх об’єктів ЖКГ, керуючись ст. ст. 8, 9 Господарського Кодексу України, п. 30 ст. 26, ст. 60  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати з балансу Кремінської міської ради нерухоме майно – житловий фонд малоповерхової забудови на баланс КП «КРЕМІННА – КОМУНСЕРВІС».
2. Начальнику ФГВ апарату виконкому Кремінської міської ради Бєліковій Л. П. сумісно з бухгалтерією КП «КРЕМІННА – КОМУНСЕРВІС» провести прийом-передачу та технічне переоформлення нерухомого майна.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування ЖКГ, розвитку суб’єктів малого підприємництва, торгівлі та побуту, транспорту та зв’язку.



Міський голова								В. І. Гриценко

надати:
	секретар міської ради - 1
          заступник міського голови - 1
	відділ ЖКГ - 1
	відділ ФГВ - 1
	КП «КРЕМІННА – КОМУНСЕРВІС» - 1




























              Секретар міської ради                     		  Л. В. Колесніченко
           
 


             Заступник міського голови         			      І. О. Китайгора
         



               Юрисконсульт                      			             С. В. Кубай





     Додаток 
                                                                                                    до  рішення сесії
                                                                                    Кремінської міської ради
                                                                             від ___  _______2012року № ____





Перелік будинків, які передаються з балансу Кремінської міської ради 
на баланс КП «КРЕМІННА – КОМУНСЕРВІС»

№ п/п
Адреса та номер будинку
Стан мереж
Стан покрівлі
Кількість під’їздів
Кількість
поверхів
Кількість квартир


опалення
холодна вода
каналізація




1
Селище Михайлова, 1



шифер, потребує ремонту
будинок в аварійному стані
1
7
2
Селище Михайлова, 3



шифер, потребує ремонту
стіни напівзруйновані
1
9
3
Селище Михайлова, 8, 



шифер, потребує ремонту
стіни напівзруйновані
1
1
4
Селище Михайлова, 22



шифер, потребує ремонту
будинок в аварійному стані
1
1
5
Селище Михайлова, 28



шифер, потребує ремонту
будинок в аварійному стані
1
4
6
Селище Михайлова, 34



шифер, потребує ремонту
будинок в аварійному стані
1
1
7
Селище Михайлова, 36 



шифер, потребує ремонту
будинок в аварійному стані
1
1
8
Селище Михайлова, 37



шифер, потребує ремонту
будинок в аварійному стані
1
1



с. Житлівка
9
Вул. Роз’їзна, 4



шифер, потребує ремонту
будинок в аварійному стані
1
2
10
Вул. Роз’їзна, 5



шифер, потребує ремонту
будинок в аварійному стані
1
1
11
Вул. Роз’їзна, 8 приватизований



шифер, потребує ремонту
будинок в аварійному стані
1
3
12
Вул. Роз’їзна, 10



шифер, потребує ремонту
будинок в аварійному стані
1
1
13
Вул. Роз’їзна, 11



шифер, потребує ремонту
будинок в аварійному стані
1
1
14
Вул. Роз’їзна, 12



шифер, потребує ремонту
½ будинку зруйнована
1
2
15
Вул. Роз’їзна, 14



шифер, потребує ремонту
будинок в аварійному стані
1
1
16
Пров. Роз'їзний, 5 приватизований



шифер, потребує ремонту
будинок в аварійному стані
1
2


м. Кремінна
17
Пров. Сєдова, 3
газ
не потребує ремонту
не потребує ремонту
шифер, потребує ремонту
приватний сектор


18
Пров. Сєдова, 4
газ
не потребує ремонту
не потребує ремонту
шифер, потребує ремонту
приватний сектор


19
Вул. Шевченко, 7 



шифер, потребує ремонту
вєтхий будинок, приватний сектор
1
4
20
Вул. Шевченко, 11



шифер, потребує ремонту
вєтхий будинок, приватний сектор
1
4
21
Вул. Шевченко, 15



шифер, потребує ремонту
вєтхий будинок, приватний сектор
1
1
22
вул. Набережна, 40



шифер, потребує ремонту
вєтхий будинок, приватний сектор
1
2
23
Вул. Совєтська, 17, приватизований
газ 
не потребує ремонту
не потребує ремонту
шифер, не потребує  ремонту
приватний сектор
1
1
24
Пров. Польовий, 12
газ
потребує ремонту
потребує  ремонту
шифер, потребує ремонту
приватний сектор


25
Вул. Кутузова, 57/1
газ 
не потребує ремонту
не потребує ремонту
шифер, не потребує  ремонту
приватний сектор
1
1
26

Вул. Гагаріна, 1



шифер, не потребує ремонту
приватний сектор


27
Вул. Гагаріна, 7



шифер, не потребує ремонту
приватний сектор


28
Вул. Леніна, 270



шифер, потребує  ремонту
приватний сектор


29
Вул. Леніна, 272



шифер, потребує  ремонту
приватний сектор


30
Вул. Желєзнодорожна, 9

потребує ремонту
потребує  ремонту
шифер, потребує ремонту
будинок в аварійному стані
1
1
31
Вул. Желєзнодорожна, 10

потребує ремонту
потребує  ремонту
шифер, потребує ремонту, частково               
будинок в аварійному стані
1
2
32
Вул. Желєзнодорожна, 3
газ
потребує ремонту
потребує  ремонту
шифер, потребує ремонту
будинок в аварійному стані
1
2
33
Вул. Желєзнодорожна, 8
газ
потребує ремонту
потребує  ремонту
шифер, потребує ремонту, частково
будинок в аварійному стані
1
3
34
Вул. Донецька, 24



шифер, потребує ремонту
вєтхий будинок, покинутий в аварійному стані


35
Вул. Фурманова, 3
потребує  ремонту 
не потребує ремонту
потребує  ремонту
шифер, потребує ремонту
будинок в аварійному стані
1
3
36
Вул. Фурманова, 7
потребує  ремонту 
не потребує ремонту
потребує  ремонту
шифер, потребує ремонту
будинок в аварійному стані
1
7
37
Вул. Фурманова, 13
потребує  ремонту 
не потребує ремонту
потребує  ремонту
шифер, потребує ремонту
будинок в аварійному стані


38
Вул. Фурманова, 15
потребує  ремонту 
не потребує ремонту
потребує  ремонту
шифер, потребує ремонту
будинок в аварійному стані
1
1
39
Вул. Рилєєва, 18



шифер, потребує  ремонту
будинок в аварійному стані
1
1
40
Вул. Рилєєва, 34
газ
потребує ремонту
потребує  ремонту
шифер, потребує  ремонту
будинок в аварійному стані
1
1
41
Вул. Р.Люксембург, 4
газ
потребує ремонту
потребує  ремонту
шифер, потребує ремонту
будинок в аварійному стані
1
1
42
Вул. Р.Люксембург, 11
газ
потребує ремонту
потребує  ремонту
шифер, потребує ремонту
будинок в аварійному стані


43
Вул. Інтернаціональна, 1
газ
потребує ремонту
потребує  ремонту
шифер, потребує ремонту
вєтхий будинок, в аварійному стані
1
1
44
Вул. Володарського, 16

потребує ремонту
потребує  ремонту
шифер, потребує ремонту
вєтхий будинок, в аварійному стані
1
2
45
Вул. Володарського, 41

потребує ремонту
потребує  ремонту
шифер, потребує ремонту
вєтхий будинок, в аварійному стані
1
2
46
Пров. Інтернаціональний, 8

потребує ремонту
потребує  ремонту
шифер, потребує ремонту
вєтхий будинок, в аварійному стані


47
Пров. Інтернаціональний, 15

потребує ремонту
потребує  ремонту
шифер, потребує ремонту
вєтхий будинок, в аварійному стані


48
Пров. Інтернаціональний, 40

потребує ремонту
потребує  ремонту
шифер, потребує ремонту
вєтхий будинок, в аварійному стані
1
2
49
Пров. Інтернаціональний, 55

потребує ремонту
потребує  ремонту
шифер, потребує ремонту
вєтхий будинок, в аварійному стані
1
2
50
Пров. Інтернаціональний, 57

потребує ремонту
потребує  ремонту
шифер, потребує ремонту
вєтхий будинок, в аварійному стані
1
1
51
Пров. Інтернаціональний, 63

потребує ремонту
потребує  ремонту
шифер, потребує ремонту
вєтхий будинок, в аварійному стані
1
5
52
Пров. Інтернаціональний, 65

потребує ремонту
потребує  ремонту
шифер, потребує ремонту
вєтхий будинок, в аварійному стані


53
Вул. Садова, 45

потребує ремонту
потребує  ремонту
шифер, потребує ремонту
вєтхий будинок





Секретар міської ради													Л. В. Колесніченко


