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Додаток 1 
до рішення 5 сесії Харківської           
міської ради 6 скликання  
«Про комунальну власність м. Харкова»  
від 23.02.2011 р. № 172/11 

ПЕРЕЛІК МАЙНА, СТОСОВНО ЯКОГО НАДАНА ЗГОДА НА 

ПРИЙНЯТТЯ ДО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ МІСТА 
  
№ 
п/п 

Назва майна Адреса  Назва підприємства, 
від якого передається 

майно 
 

Підстава 

1. Зовнішня мережа 
водовідведення від 
будівлі школи-

інтернату 

Вул. Катаєва,20 Загальноосвітня 
санаторна школа-

інтернат І-ІІІ ступенів 
для дітей з 

захворюваннями 
серцево-судинної 
системи м. Харкова 

комунальної 
власності  

Звернення загальноосвітньої санаторної школи-
інтернату І-ІІІ ступенів для дітей з захворюваннями 
серцево-судинної системи м. Харкова комунальної 
власності (вих. №58 від 01.12.2010р.), згода 
Харківської обласної ради (вих. №01-31/2456 від 
23.12.2010р.)  

2. Мережа 
водопостачання до 
житлового будинку 

Вул. Гвардійців-
Широнінців, 69/42 

Об’єднання 
співвласників 

багатоквартирного 
будинку  «Букет» 

Звернення Об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку  «Букет» (вих. №100 від 
12.11.2010р.), витяг з протоколу засідання правління 
Об’єднання співвласників багатоквартирного 
будинку  «Букет» №10 від 20.11.2010р. 
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3. Крите хокейне 
поле (спортивна 

споруда з 
льодовим 
покриттям) 

Пр.Тракторобудів-
ників,55-Б, 
 літ. «А-1» 

Державне 
підприємство 
«Центральна 
дирекція з 

управління та 
реконструкції 

спортивних споруд» 

Звернення Департаменту у справах сім’ї, молоді 
та спорту Харківської міської ради (вих.№07 від 
13.01.2011р.), згода Міністерства України у 
справах сім’ї, молоді та спорту (вих.№11.1/10476 
від 02.09.2010р.), згода Державної служби молоді 
та спорту України (вих. №1/35 від 31.01.2011р.) 

4. Житловий будинок Вул. Отакара 
Яроша, 11-А, 
літ. «А-5» 

 

Харківський 
національний 

університет імені 
В.Н. Каразіна 

Звернення Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна (вих. № 0202-22 від 
02.02.2011р.), згода Міністерства освіти і науки 
України (вих. № 1/11-515 від 21.01.2011р.) 

5. Житловий будинок Вул. Дванадцятого 
Квітня, 21,  
літ. «А-2» 

 

Державне 
підприємство завод 
«Електроважмаш» 

Звернення Державного підприємства заводу 
«Електроважмаш» (вих. №565-576 від 25.09.2009р), 
згода Міністерства промислової політики України 
(вих. №10/4-1-1018 від 29.07.2009р.) 

6. Житловий будинок Вул. 
 Балашовська, 28, 

літ. «А-2» 

 Південна залізниця Звернення Південної залізниці (вих. №Л-05-02/1916 
від 21.12.2010 р)  

7. Трактор Т-16  
№025-72АХ 

- Комунальне 
підприємство 
теплових мереж 

Харківського району 
Харківської районної 

державної 
адміністрації 

Звернення Комунального підприємства теплових 
мереж Харківського району (вих. №2197/12 від 
26.11.2010р.), рішення 38 сесії  Харківської районної 
ради Харківської області 5 скликання від 
08.10.2010р. «Про надання згоди на передачу до 
комунальної власності територіальної громади міста 
Харкова транспортних засобів комунального 
підприємства теплових мереж Харківського району» 

8. Трактор Т-16 
№025-73АХ 

- -«- -«- 
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9. Аварійно-
технологічний 
автомобіль  
ГАЗ 3307  

№328-03 ХА 

- -«- -«- 

10. Ділянка 
тепломережі (винос 
мережі теплотраси  

від  
МК-4159/5Б до 

 МК-4159/5) 

Вул. Тринклера,  
ріг  вул. Правди 

Товариство 
 з обмеженою 

відповідальністю 
«ФКМ-4» 

Звернення Товариства з обмеженою 
відповідальністю «ФКМ-4» (вих. №171С від 
13.12.2010р.), протокол загальних зборів учасників 
Товариства з обмеженою відповідальністю «ФКМ-4» 
від 02.08.2010р. 

11. Житловий будинок Вул. Роганська, 
130/2 

Обслуговуючий 
кооператив 
«Житлово-
будівельний 
кооператив 

«Житлобуд-1» 

Звернення Обслуговуючого кооперативу «Житлово-
будівельний кооператив «Житлобуд-1» (вих. №01/22 
від 07.02.2011р.), протокол №01/33  засідання 
засновників Обслуговуючого кооперативу 
«Житлово-будівельний кооператив «Житлобуд-1» 
від 21.02.2011р. 

12. Житловий будинок 
(секції В, Г, Д) 

пр. Маршала 
Жукова, 14 

-«- Звернення Обслуговуючого кооперативу «Житлово-
будівельний кооператив «Житлобуд-1» (вих. №01/24 
від 07.02.2011р.), протокол №01/33  засідання 
засновників Обслуговуючого кооперативу 
«Житлово-будівельний кооператив «Житлобуд-1» 
від 21.02.2011р. 

13. Житловий будинок Пр. Перемоги, 66-И -«- Звернення Обслуговуючого кооперативу «Житлово-
будівельний кооператив «Житлобуд-1» (вих. №01/18 
від 07.02.2011р.), протокол №01/33  засідання 
засновників Обслуговуючого кооперативу 
«Житлово-будівельний кооператив «Житлобуд-1» 
від 21.02.2011р. 
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14. Житловий будинок Пр. Перемоги, 66-З -«- Звернення Обслуговуючого кооперативу «Житлово-
будівельний кооператив «Житлобуд-1» (вих. №01/20 
від 07.02.2011р.), протокол №01/33  засідання 
засновників Обслуговуючого кооперативу 
«Житлово-будівельний кооператив «Житлобуд-1» 
від 21.02.2011р. 

15. Житловий будинок  Пр. Перемоги, 66-К -«- Звернення Обслуговуючого кооперативу «Житлово-
будівельний кооператив «Житлобуд-1» (вих. №01/16 
від 07.02.2011р.), протокол №01/33  засідання 
засновників Обслуговуючого кооперативу 
«Житлово-будівельний кооператив «Житлобуд-1» 
від 21.02.2011р. 

16. Житловий будинок  Пр.Тракторобудів-
ників,103-Г 

Приватне 
підприємство 

«Класікжилбуд» 

Звернення Приватного підприємства 
«Класікжилбуд» (вих. №24 від 07.02.2011р.), 
протокол №4  засідання засновників приватного 
підприємства «Класікжилбуд» від 21.02.2011р. 

17. Квартира № 119  
в житловому 
будинку 

Вул. Роганська, 
130/2 

Відкрите акціонерне 
товариство «Трест 
Житлобуд-1» 

Звернення Відкритого акціонерного товариства 
«Трест Житлобуд-1» (вих. №01/162 від 11.02.2011р.), 
протокол засідання правління Відкритого 
акціонерного товариства «Трест Житлобуд-1» №88 
від 10.02.2011р. 

18. Квартира № 120  
в житловому 
будинку 

Вул. Роганська, 
130/2 

-«- -«- 

19. Квартира № 121  
в житловому 
будинку 

Вул. Роганська, 
130/2 

-«- -«- 

20. Квартира № 122  
в житловому 
будинку 

Вул. Роганська, 
130/2 

-«- -«- 
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21. Квартира № 123 
в житловому 
будинку 

Вул. Роганська, 
130/2 

-«- -«- 

22. Квартира № 64 
в житловому 
будинку 

Вул. Роганська, 
130/2 

-«- -«- 

23. Квартира № 68 
в житловому 
будинку 

Вул. Роганська, 
130/2 

-«- -«- 

24. Квартира № 70 
в житловому 
будинку 

Вул. Роганська, 
130/2 

-«- -«- 

25. Квартира № 110 
в житловому 
будинку 

Вул. Роганська, 
130/2 

-«- -«- 

26. Квартира № 116 
в житловому 
будинку 

Вул. Роганська, 
130/2 

-«- -«- 

27. Квартира № 42 
в житловому 
будинку 

Вул. Римарська,25 -«- -«- 

28. Квартира № 153 
в житловому 
будинку 

Салтівське шосе, 
73-А 

-«- -«- 

29. Гуртожиток Вул. Блюхера, 46-А, 
корпус 3, літ.«А-16» 

Закрите акціонерне 
товариство 

«Жилкомсервіс» 

Звернення закритого акціонерного товариства 
«Жилкомсервіс»(вих. № б/н від 15.02.2011р.), 
постанова Господарського суду Харківської області 
про визнання боржника банкрутом по справі № Б-
48/188-07 від 21.04.2008р., ухвала Господарського 
суду Харківської області по справі № Б-48/188-07 від 
08.12.2010р.  
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30. Гуртожиток Вул. Блюхера, 58-А, 
літ. «А-9» 

-«- -«- 

31. Гуртожиток Вул.  
Фісановича, 6-А, 

літ. «А-2» 

-«- -«- 

32. Гуртожиток Вул.  
Фісановича, 8-А, 

літ. «А-2» 

-«- -«- 

33. Гуртожиток Вул.. Адигейська, 9,
літ. «А-2» 

-«- -«- 

34. Гуртожиток Вул. Височиненка, 
6, 

літ. «А-2» 

-«- -«- 

35. Гуртожиток Салтівське шосе, 
65-Г, літ. «А-2»  

-«- -«- 

 
Примітка: дати згоду на прийняття до комунальної власності територіальної громади м.Харкова житлового фонду 
разом з зовнішніми інженерними мережами, вбудованими та прибудованими приміщеннями, а також майном, 
призначеним для обслуговування цього фонду. 
 
Заступник міського голови – директор    Департаменту 
економіки та комунального майна                                                                                                                                       М.І.Фатєєв 


