
 

 

                                                                                      

АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 

 

Друга  сесія                                                                                 Восьмого скликання 

 

від 23 грудня  2020 року                                                                                №23  

 

Про надання згоди на прийняття у  

комунальну власність Андрушівської 

міської  

територіальної громади житлового 

будинку, 

за адресою:вул. Центральна, 4-а, 

с.Гальчин, 

Бердичівського району, Житомирської 

області 

 
 

 Відповідно до частини 1 статті 59, частини 2 

статті 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 329 

Цивільного кодексу України , керуючись 

статтями 3, 4 Закону України «Про 

передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності», розглянувши 

лист Головного управління 



Національної поліції в Житомирській 

області про передачу житлового 

будинку з державної до комунальної 

власності, враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань 

комунальної власності, 

інфраструктури, транспорту, житлово-

комунального господарства, 

архітектури, благоустрою та земельних 

відносин,  міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати згоду на безоплатне прийняття 

з державної у комунальну власність 

Андрушівської територіальної громади 

в особі Андрушівської міської ради  

житлового будинку,  за адресою: вул. 

Центральна, 4-а, с. Гальчин, 

Бердичівського району, Житомирської 

області, загальною площею 165.5 кв.м.,  у 

тому числі  житлової площі 94.1 кв.м., яка 

перебуває у державній власності в 

особі Національної поліції України, 

оперативне управління здійснюється 

Головним управлінням Національної 

поліції в Житомирській області 

(реєстраційний номер об’єкта 

нерухомого майна 1813108918203). 



2. Виконавчому комітету створити 

комісію про передачу з державної у 

комунальну власність Андрушівської 

міської територіальної громади 

житлового будинку, за адресою: вул. 

Центральна, 4-а, с. Гальчин, 

Бердичівського району, Житомирської 

області. 

3. Власнику будівлі (Національній 

поліції України) надати перелік 

представників для включення їх до 

складу комісії про передачу з 

державної у комунальну власність 

Андрушівської міської територіальної 

громади житлового будинку, за адресою: 

вул. Центральна, 4-а, с. Гальчин, 

Бердичівського району, Житомирської 

області. 

4. Контроль за виконанням даного 

рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань комунальної 

власності, інфраструктури, транспорту, 

житлово-комунального господарства, 

архітектури, благоустрою та земельних 

відносин (голова комісії Рудюк П.М.), 

заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

міської ради Горкуна В.І. 

 



 

Міський голова                                                                          

Галина БІЛЕЦЬКА 

 


