
   
ПРОЕКТ 

                                          
 

УКРАЇНА 
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ  
ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН  

ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я 

XXХI сесії    VІІІ скликання 
від  29 листопада  2022 року         №  
 
Про закріплення за комунальним підприємством 
«Постачальник послуг» Дергачівської міської ради 
Харківської області», на праві оперативного управління,  
об’єктів нерухомого майна комунальної власності 
Дергачівської міської територіальної громади  
 

Відповідно до статті 137 Господарського кодексу України,  статей 26, 59, 60 та 
розділу 5 Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» (зі змінами); рішення ХІІ сесії Дергачівської міської ради VІІІ 
скликання від 25 травня 2021 року № 656-12 «Про затвердження Положення про порядок 
закріплення майна комунальної власності територіальної громади Дергачівської міської ради 
на праві господарського відання або оперативного управління», враховуючи рекомендації 
постійних комісій Дергачівської міської ради VІІІ скликання, міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Закріпити за комунальним підприємством «Постачальник послуг» Дергачівської 

міської ради Харківської області», на праві оперативного управління,  об’єкти нерухомого 
майна  комунальної власності Дергачівської міської територіальної громади, а саме: 

 нежитлову будівлю (будівля котельні), трубу димову, що розташовані  за  
адресою: вул. Наукова, 1є, місто Дергачі, Харківський район, Харківська область; 

 нежитлову будівлю (будівля котельні),  що розташована за  адресою: вулиця 
Матюшенка, 74, село Руська Лозова,  Харківський район, Харківська область; 

 нежитлову будівлю (будівля котельні),  що розташована за  адресою: площа 
Перемоги, 5б, місто Дергачі, Харківський район, Харківська область; 

 нежитлову будівлю (будівля котельні),  що розташована за  адресою: вулиця 
Центральна, 17к,  смт. Слатине,  Харківський район, Харківська область; 

 нежитлову будівлю (будівля котельні),  що розташована за  адресою: площа 
Славянська, 3а, смт. Прудянка,  Харківський район, Харківська область; 

 нежитлову будівлю (будівля котельні),  що розташована за  адресою: вулиця 
Садова, 2-Б,  місто Дергачі, Харківський район, Харківська область; 

 нежитлову будівлю (будівля котельні),  що розташована за  адресою: вулиця 
Сумський шлях, 79-Г, місто Дергачі, Харківський район, Харківська область; 

 нежитлову будівлю (адміністративна будівля),  що розташована за  адресою: 
площа Перемоги, 2, місто Дергачі, Харківський район, Харківська область; 

 нежитлову будівлю (адміністративна будівля), гараж, що розташовані за  адресою: 
площа Перемоги, 5, місто Дергачі, Харківський район, Харківська область; 



   

 нежитлову будівлю (виробничий комплекс),  що розташований за  адресою: 
вулиця Леонова, 1-Б, місто Дергачі, Харківський район, Харківська область; 

 нежитлову будівлю (виробничий комплекс),  що розташований за  адресою: 
вулиця Леонова, 1-В, місто Дергачі, Харківський район, Харківська область; 

 нежитлову будівлю (виробничий комплекс),  що розташований за  адресою: 
вулиця Леонова, 1-Г, місто Дергачі, Харківський район, Харківська область; 

 нежитлову будівлю (компресорна), що розташована за  адресою: вулиця Леонова, 
1-Д, місто Дергачі, Харківський район, Харківська область. 

2. Виконавчим органам Дергачівської міської ради Харківського району Харківської 
області та комунальному підприємству  «Постачальник послуг» Дергачівської міської ради 
Харківської області укласти договір про закріплення майна комунальної власності 
територіальної громади Дергачівської міської ради на праві оперативного  управління  та 
оформити Акт приймання-передачі майна в оперативне управління, відповідно до 
Положення про порядок закріплення майна комунальної власності територіальної громади 
Дергачівської міської ради на праві господарського відання або оперативного управління, 
затвердженого рішенням ХІІ сесії Дергачівської міської ради VІІІ скликання від 25 травня 
2021 року № 656-12 та згідно вимог діючого законодавства України. 

3. Комунальному  підприємству  «Постачальник послуг» Дергачівської міської ради 
Харківської області (РОМАНОВИЧ Тетяна) забезпечити  цільове, ефективне та раціональне 
використання закріпленого майна в процесі здійснення оперативного  управління.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Дергачівської 
міської ради VІІІ скликання з питань комунальної власності, розвитку інфраструктури, 
житлово-комунального  господарства, благоустрою, транспорту  і зв’язку (ТАРАНОВА 
Вікторія). 
 
 
 
Секретар міської ради       Світлана КУЧЕРЕНКО 
 
 
Розробник: Комунальне  підприємство  «Постачальник послуг» Дергачівської міської ради 
Харківської області (РОМАНОВИЧ Тетяна) 


