
                                                                                        
УКРАЇНА 

 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

19 сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

Від 01.03.2019 року             № 19-8 

м.Кам’янка 

 

Про надання згоди на безоплатне прийняття до  

комунальної власності територіальної громади  

м. Кам’янка майна Пошуково – зйомної експедиції - 57,  

яке знаходиться за адресою: м. Кам’янка, вул. Шевченка, 51 

 

З метою створення бази комунального підприємства для задоволення 

потреб жителів міста Кам’янка в наведенні належного санітарного стану та 

благоустрою міста, керуючись статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 329 Цивільного Кодексу України, Закону 

України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», 

міська рада  

 

                                          В И Р І Ш И ЛА : 

 

1. Надати згоду на безоплатне прийняття до комунальної власності   

територіальної громади м. Кам’янка Черкаської області майна що 

належить до державної власності Пошуково – зйомної експедиції -57, яке 

знаходиться за адресою: Черкаська область м.Кам’янка вул. Шевченка, 

51, розміщене на земельній ділянці загальною площею 1,3121 га                               

(кадастровий номер 7121810100:01:002:0497) та перебуває на балансі 

Казенного підприємства «Кіровгеологія», уповноваженим органом 

управління якого є Державна служба геології на надр України а саме: 

- Склад цемента; 

- Склад;  

- Вбиральня; 

- Трансформаторна підстанція; 

- Оглядова яма; 

- Диспечерська; 

- Прохідна; 

- Склад ПММ; 

- Заправочний пункт; 



- Навіс; 

- Будівля автогаража; 

- Мехмайстерня; 

- Навіс; 

- Будівля ДПС 2008. 

2. Визначити, що дане рішення є попередньою згодою на прийняття 

об’єктів передачі, вказаних в пункті 1 цього рішення, та прийнято в 

рамках виконання вимог ч. 2 ст. 4 ЗУ «Про передачу об’єктів права 

державної та комунальної власності» для подальшого погодження цього 

питання з органами визначеними діючим  законодавством України. 

3. Створити комісію з питань прийняття об’єктів у комунальну власність 

Кам’янської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області. 

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на   постійну комісію 

міської ради з питань бюджету та управління комунальним майном та 

заступника міського  голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Нечиталюка О.В.. 

 

  Міський голова                                                                           В.І. Тірон 

 

 

 

 

 


