
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

                                            ПРОЕКТ     РІШЕННЯ   №9 

 

Про   передачу в оперативне управління Арцизької міської ради 

нежитлового приміщення  

 

       Відповідно до  частини 2 статті 19, статті 144 Конституції України, 

статті 327 Цивільного кодексу України, статті  25, частини 1, 10 статті 59, 

статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   

враховуючи рішення Арцизької міської ради від 16 квітня 2021 року № 288-

VIII «Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності Арцизької  

міської територіальної громади, на підставі витягу з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 

19.09.2017 року № 97711577, з метою забезпечення ефективного та 

раціонального використання комунального майна Арцизької міської 

територіальної громади, Арцизька міська рада 

  

ВИРІШИЛА: 

   

       1. Визнати таким, що втратило чинність рішення Арцизької міської ради 

від 18.04.2013  № 1135-VI «Про передачу на баланс КП «Водоканал» будівлі 

по вул. 28 Червня, 110-а в м. Арциз».  

       2. Передати в оперативне управління  Арцизькій міській раді  

нежитлове приміщення, розташоване за адресою: Одеська область, 

Болградський район, м. Арциз, вул. Свободи (колишня назва - 28 Червня), 

буд. 110 «а»,  загальною площею - 127,80 кв.м, первісною вартістю – 21824 

(двадцять одна тисяча вісімсот двадцять чотири) гривні, сума нарахованого 

зносу – 3926 ( три тисячі дев`ятсот двадцять шість) гривень.  

       3. Визначити балансоутримувачем майна, зазначеного у пункті 2 

Арцизьку міську раду. 

       4.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин, 

містобудування, будівництва та охорони природи. 

 

 

 

 

 
    Проект рішення підготовлений  

                                                                                       відділом комунальної власності, 

                                                                                       земельних відносин 

                                                                                       та екологічних питань 

                                                                                       Арцизької міської ради 
 

 

 

 

 

 

 

 



   Аркуш погодження до проєкту рішення  

     «Про  передачу в оперативне управління Арцизької міської ради 

нежитлового приміщення » 
 

 

Перший заступник Арцизького 

міського голови  Арцизької міської ради    

                                          

«____» ___________  2022року          ____________  Тетяна    БАХЧЕВАН 

 

Начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності 

та фінансово-господарського забезпечення- 

головний бухгалтер Арцизької міської ради  

 

«____» ___________  2022року          ____________  Лариса ЛАБУНЕЦЬ 

 

 

Начальник юридичного відділу  

Арцизької міської ради   

            

«_____»____________   2022року     ____________  Олена  ШАТАЛОВА 

 

 

Виконавець: 

головний спеціаліст відділу 

комунальної власності, 

земельних відносин 

та екологічних питань                            

Арцизької міської ради   

                            

«_____»___________  2022року        _____________  Людмила  ПРОХОРОВА 

 

 

 

 

 

 

 


