
ПРОТОКОЛ № 17 

 

засідання постійної комісії селищної ради  
з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту 

 

21 лютого 2022 року 

Початок: 13.00 год. 
Закінчення: 14.00 год. 

 

ПРИСУТНІ: 

Члени постійної комісії: Бондаренко А.М., Левченко С.С., Ященко Т.В.,  
 Запрошені: Акастьолова Л.П., начальник відділу комунальної власності та 
правового забезпечення Виконавчого комітету   Софіївської селищної ради; 
 

ВІДСУТНІ: Рудніцький О.З., Шкаран Є.В.  
 

Головує на засіданні Бондаренко А.М., голова комісії 
                    

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про перереєстрацію транспортних засобів. 
2. Про відмову у приватизації квартири 

3. Про розгляд листа АТ «Райффайзен Банк Аваль» від 16.02.2022 № 
193/17/92. 

Інформує: Акастьолова Л.П, начальник відділу комунальної власності та 
правового забезпечення Виконавчого комітету   Софіївської селищної ради. 

 

 

І. СЛУХАЛИ: Про перереєстрацію транспортних засобів.  

 

Інформувала: Акастьолова Л.П., начальник відділу комунальної власності та 
правового забезпечення Виконавчого комітету   Софіївської селищної ради, про те, 
що необхідно перереєструвати транспортні засоби – службові автомобілі 
Миколаївського, Кам’янського, Новоюлівського старостинських округів та 
спецавтомобіль (цистерна пожежна) Комунального закладу «Миколаївська місцева 
пожежна охорона». 
 

ВИСТУПИЛИ: 
Бондаренко А.М., запропонував винести питання на розгляд пленарного 

засідання селищної ради та рекомендувати проект рішення прийняти за рішення. 

 

ВИРІШИЛИ: винести питання на розгляд пленарного засідання селищної ради 
та рекомендувати проект рішення прийняти за рішення. 

 

Голосували: «За» - 3;  «Проти» - 0;  «Утримались» - 0. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: Про відмову у приватизації квартири. 

 



Інформувала: Акастьолова Л.П., начальник відділу комунальної власності та 
правового забезпечення Виконавчого комітету   Софіївської селищної ради, про те, 
що проект рішення підготовлено з урахуванням Закону «Про приватизацію 
державного житлового фонду», рішень виконавчого комітету Софіївської селищої 
ради від 13.09.2011 № 157, від 20.09.2021 № 127. 25 січня 2022 року гр. Попришко 
С.М. повторно подав заяву до Софіївської селищної ради про зняття з квартири 
(вул. Больнична, 21/12, смт Софіївка) статусу службового. На засіданні 
виконавчого комітету 18 лютого 2022 року рішення щодо розгляду заяви не 
прийнято, розгляд питання перенесено на наступне засідання виконкому.  
 

ВИСТУПИЛИ: 
Бондаренко А.М., запропонував виключити питання «Про відмову у 

приватизації квартири» з проекту порядку денного 19 сесії Софіївської селищної 
ради. Питання розглянути на засіданні комісії після прийняття виконавчим 
комітетом Софіївської селищної ради рішення щодо розгляду заяви гр. Попришка 
С.М. від 25 січня 2022 року. 

 

ВИРІШИЛИ: виключити питання «Про відмову у приватизації квартири» з 
проекту порядку денного 19 сесії Софіївської селищної ради. Питання розглянути 
на засіданні комісії після прийняття виконавчим комітетом Софіївської селищної 
ради рішення щодо розгляду заяви гр. Попришка С.М. від 25 січня 2022 року. 

 

Голосували: «За» - 3;  «Проти» - 0;  «Утримались» - 0. 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: Про розгляд листа АТ «Райффайзен Банк Аваль» від 16.02.2022 № 
193/17/92. 

 

Інформувала: Акастьолова Л.П., начальник відділу комунальної власності та 
правового забезпечення Виконавчого комітету   Софіївської селищної ради, про те, 
що 17 лютого 2022 року до Софіївської селищної ради надійшов лист АТ 
«Райффайзен Банк Аваль» від 16.02.2022 № 193/17/92 з пропозицією придбати до 
комунальної власності об’єкт нерухомого майна – 3/20 частки будівлі готелю 
«Колос», нежитлове приміщення (відділення Банку) загальною площею 118,8 м2 

, 

що розташоване за адресою: вулиця Карпенка, буд. 5, смт Софіївка, 
Дніпропетровська область. Прохання у випадку відмови від придбання відповідний 
документ надати Банку не пізніше тридцяти календарних днів з дня отримання 
цього листа. 

Відповідно статті 362 «Переважне право купівлі частки у праві спільної 
часткової власності» Цивільного кодексу України якщо інші співвласники 
відмовилися від здійснення переважного права купівлі чи не здійснять цього права 
щодо нерухомого майна протягом одного місяця, а щодо рухомого майна - 

протягом десяти днів від дня отримання ними повідомлення, продавець має право 
продати свою частку іншій особі. 

Згідно статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
вирішення питань про придбання в установленому порядку приватизованого майна 
віднесено виключно до компетенції пленарного засідання ради. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
Бондаренко А.М., запропонував підготувати проект рішення Софіївської 

селищної ради про відмову від здійснення переважного права купівлі,  винести 



питання на розгляд 19-го пленарного засідання селищної ради та рекомендувати 

включити до проекту порядку денного, а проект рішення прийняти за рішення. 

 

ВИРІШИЛИ: підготувати проект рішення Софіївської селищної ради про 
відмову від здійснення переважного права купівлі,  винести питання на розгляд 19-

го пленарного засідання селищної ради та рекомендувати включити до проекту 
порядку денного, а проект рішення прийняти за рішення. 

 

 Голосували: «За» - 3;  «Проти» - 0;  «Утримались» - 0. 

 

Доручити Акастьоловій Л.П., начальнику відділу комунальної власності та 
правового забезпечення Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, 
інформувати з питань, які розглядалися на засіданні комісії, на пленарному 
засіданні ради. 

 

 

 

Голова постійної комісії                                                    Андрій Бондаренко 

 

Секретар постійної комісії                                                Тетяна Ященко 

 


