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1.    Заі`альна іііформація ііілі„ мста та очік}'в!ші рсз}'ш,тш`п Проі`г»імп

1.1.Обі.РунТУваііНЯ  іIСОбхі,щіоСТі  ііГШі`'іШH`тiі  ПРОГРаміі

Програма з  підвищення ефективііості  управліііня  активами  ВілоберізькоЇ  об'є,ііLіапо.і
територіально.і. громади  на 2020    2022  роки  (далі    Г[рограма)  розробjіена  відпо]3ілпо ,"
Бюд7і\.стного,  Цивільного    та  Господарського  кt>лексіт3  Укгtа.].тіи,  зt"mHіг3      Укрі\Ї нн      ttl Іі»

місцеве      самоврядування      в    УкраЇ ні»,    «Про  іісрсда`іу  об'єк'і.ів    іірава    держав[іоЇ     іа
комунально.і. власності»,     «Про     оренду     державного      і`а  ко\і}ш.'іьпоі.о  маt`'Uіа».  «Про
приватизацію державного і комунального майнcі», ішішх законів УкраЇ ни.

Програма визначас  основііу мету,  зав;іанн;і`  способи  реалізаііі.і. t|іуіікцій  з  уііраі3jііш"

комуіі{Uіьним  май[іом  БілоберізькоЇ  об'fііmііо.і. 'і сгtн гоіііаjгіі,tюЇ   і р"\;uт  ііа  псгtіо,ті з  20?_О  ііu

2()22  роки та поря;іок Ї ,\  фіmнс},'вапня.
Відносини,    що    виникаіо'і`ь    у    гіроцссі     рсшізаці.і.    завдсіпь     Програми,    які     ш

регламентовані  програмою,  регулюються  закопом  уl\.ра.l.1пІ  «і ірtt  місl|е!3е  самоl3ря,гlут3{\пl];І
в Укра'і.ні» та іншими актами законодавства Укра.і.ни у відповідпих сt|]ерах.

1.2.Мета ТІтtОгііами та очікуваііі резуjіьта"

Раціональне  та  ефективне  управjііння  ма}'іном  і{омупальпо.і.  вtіасііосгі  Біjюбері ш`"
об'єднано.і. територіально.і.  громади  для  задоволсішя  потреб  жиі`е,іів  гі а  інLLіих  осіб`  яі\і  н.z.`.

законних    підставах    перебувають    та/або    здійсшоють    свою    діялі,ність    на    теріі'гt>!?п
БілоберізькоЇ   об'єднано.і.  територіально.і.  громади`  покращенн;і  ефек'і ивності  унравjт!іш.і
майпом   територіальііо.і.   громади   та   прогнозовапого,   стабільного   іц`повпешя   ііохUіпоі
частини бюджету об'сдна[іо.і. тсриторіаjіьноЇ  гро\іа,`тн.

Майнові  операці.і.,  які  здійснюються  з  об`ск'іами  комунальґіо.і.  вjіасііості.  не  гіовиіш
ослаблювати      економічних      основ      місііє`гюго      с:`мовр;і,)іуваііIі;і`      .`;,vісіііLіу]за"      ttбс`яm

ііадходжень коштів до бюджету та погіршувати  уі\«лзн  пz\ііz`ння  ґіосjіуг насеjіеііііто.
Виконання Програми забезпечить:
      раціональне.    єко[іомічно    ефсктивпс,    проі`іюґ3tjі!апс     ґ`а     ксрttвіїIіс`    }лііі\інініпі

майном ОТГ;
      покращення    якості    утримання    та    HоjlішііегHтя    стаі[у    об`t`ктів    ком},шUt`ііtп

власності, і як наслідок надаіші публііш,іх  посjі}'і` виціоі`о рііш>і якосш
      надхол7кення додаткових коштів та маі`,'ша до біtі,rіжету ОТl`.

1.3.ОСііоВіIі  ПаТТі)ЯМКі'I  ПРОГТ)аМИ  Т{`  З<1ходіі  іЦОдо .і.Х  ВИh`ОНанIііт

Здійснюючи     управління     об'єктами     комутіаjіьііою     майна     Бітіоберізькtt.і.    ОҐ1`1`

сільська рада, в порядку і межах, визііачених `іип[іим зако[іод€\вством:
приймає   рішення   про   сі`ворештя,   гісорг€Hіізацію   та   ліквідацііо   ґіі,т_іііриt\ісш

установ    і    оргаііізацій,    затверджус    ста'г}'ги    (поїіожеіііі;і)    іті,)іприсмств`    )Jс`іаііttі>,.

ОРГаНіЗclЦіЇ ,    '3діlЇ СШО(`    З€`ХОдИ    ЩОдО   ,Г|ОТЇ "\'!€lUHЯ    BііlМОІ`    ШШ("    ЗаКОНО,ЩU3t`'U`\    .\'

сфері  госіюдарського  уііравjііпня та  розііщі>Lі\жеішjі:

призначає  на  посади  та  звільп;іс  ґз  пt>сад  іo[]іішиків  коі\і},нші,ііш  іщіщіпt \ісів.

установ, організацій (закладів);
визна`іає  орган,  уповноважений  '3дійсшовати  онератшше  управліпііjі  об't`і\T`{імU

сіііш,Ііої   ішасііос1і.   вишачас   l.х   llОІ!п\`jBа;і\.elшh    іа   п.`рс`,|іа(    ,І1О   сdlu`Ііi,l   їх   }JU|"|3  ш"

відповідііі  об'єкти  комуііально.і. в,іасііості;
приймає  рішення   щодо  псрсдачі  об`t кіів   3  і\о,\і}Jнаjп,ноі.  в.'іасііос`іі  }   ,іс`р,і\.{Ut,іі}

надає згоду на прийняття з   державноЇ  у і\.омуііальіV  власііість Бі побсрізі,коЇ  ()ҐІ 1 `:



•  приймає  рішення  про  псредачу  оГ``єіїі`ів  і\о\і.\'шUіьпоЇ   в,`і{`сііос`ті    }   вjіасііісіі,  ш  іі:\

умовах  оренди або  користуваішя юридичIп," та фіґзичш" особам;
     вирішує     питання     відчужепня     маі`,іна,     виз[іі\чаt`     у\'іt>Bи     викорпстаіпі>і     ґ,ї

фінансування об'єктів і{омунально.і. власності територіальпих громад сіл, сетшіц, що
входять до складу Білоберізько.і. ОТГ;

    погод7кус    умови    та    приймає   рішстшя    про    привсітіізацііо    майші    оГtTі\.'іііj,

комунальноЇ  власності;
   здійснює   інші,   псредбачсні   законодавством   УкраЇ ш,і.   ііовпова7кеііня    що,іо

управління об'єктами комунально.і. власності Білобсрізько.і. ОТГ,
ГОлова сільсі.і`.о.і.  ради за дорученIіjі\і  рzіди:

        укладас.    вносить    '`"іііи         га    розі>инttt     (гіі,тіписуt)    кt>іі'ііttUtі      іа    шші     пс`ві,і.t\іі\і

додатки до нього з кєрівникам  підпрі,іс\ш в, ус і апов, орі.шіізщій,  [цо  [іа. іс`>і\" і і, ,і``
комунально.і' власності Білобері'зько.і. ОТГ:

       укладає  договори  про  передаііу  в  орен;іу  та  у  власіііс`,ть  об`єктів    іісру\t"оіО

майна  (будівлі,  споруди,  приміщсшія,  зсмсльні   діjіяні\.и   m   інпіс)   ком}'па.'п,ііо.і
власності, в порядку визначеним  чиіпНім 'законt>дz\вс'і`во,м:

       'щійсінос    захо,'[и    щодо    всденпя    о(~).тііі\'}'    ііiі}іRноі`о    майші    оГ)(_`к'іів    і`()\і}'HшIшн

власності     Білоберізько.і.  ОТГ,     в  тому   ішс;іі,   алс   пе   віп{jііочііо,     персііаііоі`О   t!

оренду,  оперативне  або  повне  господtірськс  відаііня,  і[остіі`інс  корисі}ваіііі;і   г:\
інше;

      здійснює коіітроль за ефективпістіо викорис'ганн;[ об'0`тів комунальпоі`о маі`,'ш:
        забезпечус   гюііядок   списатіня   майmі   об.с`ктів   іmмун:їjmк>.].     тзттастіос`їі   '3ті"    J,

вимоі`ами  нрийнятогtt  Порядку та   tпінііого г3аконо,I[аBсті`zі:
       в7киває   заходи   щодо   проведеніія     ішеіітаризаці.і.   маі:`ша   об.єктів   комуііcаLпш»

власності та подальшоЇ  .іЇ  jіержавпоЇ  рєt,с грzшіЇ ,
      готує    пропозиці.і.    для    ради    інодо    по,'і{`їіьшого    використ€шпя    мс`йна`    і`іого

відчуження чи списаіmя;
       організовус    розробку    просктів    ріпіепі,    раііи,    іііtt;`о    .\;пііавлііпі>і    майнtt\т`    іїіtt    ґ

комуііаш,ііою власністю Білобері3ьі{о'і. ОТГ.
       забезпечуєорганізацію  проведення  прсі`ензійнопозо[шt>Ї  робоі`и  щодо сі`яішші]>і

заборгова[юсті  за виі`орисі`ашя оҐt'єктін  пeр.\ хомtіго ш`Иі[і\;
       здійснює       інші       повІюва7кенп;1,       lзи'шtlчеllі       ріІ.[Ісш1ям       ради       ґії1       чІ1Ullп\l

законоі\авс'гвом Укра.і.ни.

ПОСТіііІІа   КОМіСіil   БіЛОбеРіЗШ.0.і.  Сі,.П.СЬКО.і.  |)адІJІ   ()б'(`j'1ШШ().l.  `І`СРііТОРі!``,'іШ().і

ГРОМадИ   З   ПИТаНЬ   ПРОМИСJlОВОСТі,   lІідПРШ`МlІІЩТBі`,   .}h.ІІТ`Тl()ВОК()М.\'Шl`'Іl.Ш)ГО

гоСпОдарства        та        комуlІаль+lo.l.        вш`сH(tсгіі,        нІH;`ІІІ,        ,`lісl.oft}'дуві|шE  ,

бУдіВНІЩТВа,    доРОЖНЬОГО    бУдіlШ|ЩГВа,    ЗеМСJіЬІІIZіХ     Ві/іііоСHН    "     ОХОіI(ШП

іIрIіро,тіи, 'граIістіорту, зв'язку та  сфсри  послуг:

3,ЦійСПГОt`      l{ttlІЇ РОjІЬ     '3а     У|ТРаR,'[іН|Ul\l      \1t\й|lt`М,      lILO      ііtі   іС`,|"і.     m      Кtt\і}Ііі\   іі,ііtH

власності        БілобсрізькоЇ ОТГ       в       мс7ка\.        внзіш`іс`них        сі.ш,ською               ііt\,'іОіtI:

    вивчає    та    розглядає    питання    сt|]сктитшості    т3и!{орисгаііня    маі`'іі[а    кt`\I},'їіа.іі,ііtt.і

власності;
вивчає  'гїі  розглщіає  ііропозиіЇ і.  гіа  под€`є  виeновки  сіjтьс`ьі\і}і  рс\,,іі  '3  шшпі,  поі"  U{\'

іc`    }'мов    Uсрeдаііі,    про,іажу,    іііші,L\    сUoeоГ`ііз    вLтіч.\7і\.eп"    о`"ш    і\mt\і}'ішшt`,'і

власності  Білоберізько.і. ОТГ. списсіІпія  осііовни\  гзасобів.  z\  гакож при,цбан"  об.t і\і ін

в установленому законом порядку;
    вивчає   та   розглядає    питання    щодо    сі`воре[іня,    реорmпізаціЇ     га    .їііі`"ішU

підприємств, установ і  організацій. Білобсрізьі{о.і. ОТ1 `:



здійснює  інші  повноваження,  перс,тібtічeііі  закоііодавство\і  Уі\раЇ ни  та  рішшіі>і\іU

ради.

1.4.(])іііаіісув:і[іііп  І [г}Огіі{`мн

Фінансове    забезпечення    Прогрc"и    з;'іііUісHіос'шс;і     за    ііа,\)поі\    і`.онп`ів    \іісіісґiОг\t

бюджету [ііляхом затвердження Білоберізько.і.  їіадою бюл`,I{етііих  призґіа`існь.
Обсяги  фінансування  визначаються  радоіо  в  заjіежііості  від  реzільних  мt>жjіивоU`еії

міського бюд7кету  нри  його затверджеііні  на  віjіUові,т.іні  рt>і\.и.

Фінапсуваіпі;і  коінгів здійсшова" 'за ті\кіі\ш  шпр;"і\"н:
    проведення    інформаційно.і.   діяjіьнос'і`і.    в    іому    `іііслі    розміщення    оі`о.їіtjіііс`ііі,    іі

засобах   масово.і.   інtl]ормаціЇ ,   з   питань   віііtіу7кеUіі>і,   ііри,,іС>аін1я.   іш~tуі`'і>і    іірава   вjіас[і`>сfі.

розшуку, втрати. ореііди майна, конкурсу єкспертів` пубTіікаці.і. що,`іо бсзхазяйнот`о маі``шcі;
   гґроведення   (за   потребою   або   3а   вілітоізілним   лоііучсі[іі;"   тірн   умові   вшііjіі`пі];і

конітів)   технічI|их   оLтljL1іів,   ресстраці.1.   та   перересс1`рації.   експс`ііґ"зIі.   ексґ1с`ртіІО.і'   `щіш\.L.

рецсіізуваішя,     оформлсння     Нрава    вш`сHосгі.     іпвсUіаіііі'3аuЇ і.    об.t`і\і`ін`     що     Uрііі``шііп.
ііридбанні,    обліковуються,    відчужуються,    а    'і`аі{ож     !    мегоіо    пос`іановки    ш    `)tЇ Iіt
безхазяйного    нерухомого    майна    та    відумерjіоЇ     eгіаліщ,іни,    впгоговjісішя     гсх[Uіпіtп

документаціЇ  на об'єкти нерухомого майна тощо;
оплата  послуг  нотаріусів,  державпих  реєстраторі]3`  спла'і`t\  обtів.я3кових  гілагс`.,ї\ііt

при    вчиненні    ,гіій    з    майнових    питаш,    та    інші    обов`язкові     шате,кі.    ,ті`ля     і3іпUіU`Uі]>і

ресстраційних      дій,      отримання      встаііоішсшtЇ       '!аі{і>поw      док}мсUіщіі.`      оt|tt>і"Lіснші
правовстановлюючих фактів та/або правочинів із відпові,ші" майііом:

інн.іі  і3итрати,  які  виникнуть  у  зв'язк}'  із  }]саjіі'3ацісіо  цісЇ   1 Іроі`ра,w.

З  метою  забезнеченіи  свосчасtіого  t|tіпаііс.\Jваіші  l`оjіова  І'і`,tш   Iіс`  \ієііптіe   1 і`о  іі{і3}   і]`\

квар'іал  повідом.тіяє  внкоііавчий  комітет Радп  та  постійщ'  і{омісііо   з  іініаіп.пр{>\,піс,гіоіі,осгL

ііідприємництва`          житловокомуітальіюгогосподарствt\          га          і\.омушіj.тьпtt.і.і`,'іаспііL`г`.

шітаньмістобудування,     будівництва,     ііоро7і\^"UtжҐt.\'і[іішщ'пза.     '!сме.іьішхвішіосші     ш
охоропиприроди,   транспорту,   зв'язку   та   сфеїіипос,іі}ґт`прtt   хі,і[   виі{оііаіііія   ПрограNп    :.і

впоси'іь  ґірогюзщіЇ   щодо  здійсііеішя  захо,т_іів   із  t|]іHаUс}Jішпія   виііа'іh~ів   ш  віікоп:Uіііjі   }сL\

C`тапів Програми згідно і3 затвердженимн с'і`рокz\ми  вш<оUt`ння.

2.    Заталь[[а  і][tІ]о]":`ііія  про  акт[іви  гроіvіадп __T_

JY:,_,з/ІІ(
ІІаймспуваі![[я

кть Загалі,ііа

()б.'`г)(І'!\fl}L]з

об,єк балансов:`
тів, вартіс1.ь/

од. єкспертііягг]ошоваОціІ,каІ,гр,І.(дл,Іоб,скІІ,ів,гр()иІ()(;(ІварІ,,ІістІJ''к1l.\ви'зііа`іеііtі)

11

~LС`l\|3е|1И.І`а.3t1lIИ`бсрсJс"ня

•2 БудівJ, і, споруди 220.309.`+.()()

3L Мережі, дороги 79545`00

І

%l
l         з:тг:lJl l)шl

!    п`,Іо,JL!`,  м.]``в.

'скггів'

о [ І 1 О в :1

l)тіст',      І

Ік1Іх

ІІ!L,'сІІа     І

(яІ:1,lо  .\І,,:)І,,є

(  ))` /  ll  Ll

•зсі с і і і ( ) (' ( )(за і і о )

(и)

об,(`,``.Iів'

Lцо

`.'„

(,б'(.,`,ті,z'

'11(,    І1L`

гіоТІ)СҐ)}'Ю     |     "і/L.Ігt:``іі,"`І('

ть
к`:1 п І' l`!l.'т l) l І

() І `('

'iLїІl()['JІе

І`„О  nl

І,.`м(,ш ,.,,      (       vІ:"(,,l`І,
або

реко'lстру
кції

().\  '11І

с, ) І І l (, а ] І ;

... г .  ї       і   _

__  _  _____  J __   _  _ __  ___

'  Якщо  експертна  грошова  оцінка   Hровоііилася,  зtізш`іIа(`гі,ся   ііерс`з  ,гірі6  jіhб€`тіаHс`ова  варі ісгі.`   іtік   і

вартість 3а експертною оцінh'ою.



4 Маіпиі]и  та обjіа+'іііаііня 1500978.00 (

І          5

Транспортні засоби 2335811  `()0

6 Інші основні засоби 1142159.00

Іl

і                           ВС`ЬОГО:


7268587,00

L

г_т______т_ _
;.._`._.__.._..,____    _     _    +          1

2.1.       Структурамайпа.Зсмjіп
Зага,іI,на характсристика земельііих ділянок. роз гаіпованих  на т.`рі,п`оріЇ  ОТ1`:

Загальна   площа  земель  у   м.`.,h.і`х   ОТГ,  з
них:

1.1 земель комунальної власності
1.2 Земелі, приватноЇ  власності
1.3 Земелі, дср7кавпоЇ  в.ііаспості

1.4
Земельііих ділянок,  право  вjіаспості  ш
ізизнаіІено

2
Характеристика    земель[і[,іх    ,;'Lіjгіі[]ttі

територLіальііій громаді

код   заквцпз
Категоі]ія земсль І`а

01.02
для всдеііня t|tермерського

14.18
господарства

01.03
для ведеііня особистого 694,3373
селянського господарства

0L08
для сінокосіння і 65t).0580
випасаніія худоби

()2 . 01

для будівництва і

227.7221

обслуі`овуваіш;і жні`лового
бу,гіи|іку,  і`оспоjіагtсі,ких

будівель і споруд

(присадибна ділjпік€`)длябудівництваі

0, І 300l()2.03
обслуговуваііііябагатокmрі`ирііого

•;КИ'ГJІОВОІ`ООУґ,ТШііК.У

02.05

діҐаБ~уіҐві]ицтваіндивідуальнихгаражів

[o,,

Оагатот\'mрі`ирііого

г6_:;1_(,

•;КИГЛОВОІ`ООУґ,тіішкLіу_.~._.____jдлябудівництва

02.05
індивідуальних гаражів

03.01

для будівництва і

0,252
обслуі`овуваніія будівель
ог>гаі і і в дср`;кав і і оЇ  вла7іи  та

місцеіюго самоврядуваішя

03.02

для будівництва і
_1'.8_34обслуговуванн>і будівель

закладів освіти
я  бV,,lі'шl,щтва  І

'lІ(1     І'с

_І_Еітї_[тіІ,їтІ__

Т)І,ІЗ'',1ЧС`ЕІ[1,І

1981.9452  m
t)23.4543  і`а

1728,517()   і`а

ґі27()_   l:іl  _

l,z1               ві,тс,,,[  І``,,,}(`

J

42.75  %

іF3ґ(7(,
:,тз.іjі),,,ї_

(їj)4_(,;,(,)

L___ _ ____J___.__  ;
ґііt:`іїtt      вjіасI[Ос'і`і      ііа      які      [і:іjіі`',]`тіі`гі,

тзі;ії,;,г";1_„_\,

з    г,`,х    ,J,,,(а`І(,   у

(,г)сщ1)'

4.с)0          I()

'___'_'____   ___1  _____

!

'

o.o'           l()

іпmс
к о р І,І с' і .\ ' І ? :\ І і І [

ш

(),1  з ()() 1   ()(  )

t   ___   ____    __      _

(

1    3.8_1,45



обслуговуваііня будівсль
закладів охорони здоров'я
тасоціc"ьно.і.доііомоги

[   ()3.04
для  бу.,тііішицтва і \)0,7587)\

І
обсjіуі овуваіііі>і  оудіветіь

громадських та реjіігійпих
органі3ацій

0_',.05

для будівництва і

o.8758           (\

обсjіуговуваншт будіветіь
'3аКJ[а,1Lі|}   КУJ|l.Т}'І1][О

HРОС13і ГШЩЬКОІ`О

обслуговування

03.07

для будівництва і
0,7377обслуговування будівель

закладів торгівлід.тіябу,тіівніштва і

1\І

|  обсл}Jі ttвуваппя  об'єктів

'і   о                      і,   ()8758

__  _____  ___ї_  г___    _

туристичноЇ
інфраструктури  'і`а

3акTіа,т,іів громадського
хаDчvі3аніія

для б}ґ,іііішщтва і

12
обслу,,ов)
комунатіь
обслугов)

н
для буділ
обслуІ.ов)

зактіа4тііі3   і

обслуґ9Е:

14

для розм
постійпо.і
органі,3 і

дснс
1    /1г1я   б.\,,1іІ

vваніія  'iакjіадів

\/ в а н 'І я

шицтва 1
Vв:іпня будівсль

юбутового

ітцення та

діяльності
1ідрозділів

!ш,lцтвzl  1

обсл};гоіз}Jвапн;і  t>б't`ктів

рекрсаційного
пDизначенпя

для веле[іня лісового
господарства 'га

l   1Іов
_  І  ___  _   _   _| 

jізLііUіх  з  пим  ііосjіуі

10            l  :3J,шошІо,.о ,[,оlІд)/

0.с)ґ)L,_J

0

0.0102

І   ().9321

/J`ля розміщсння та
експлуатаціЇ  основних,
підсобних, догюміжііих
будівель та споруд
піj.ігірнt`мств  ііерсробпо.і.,

машиііобудівііо.і.таініно.і.

промчсjіовості

дjія розмііцення та
скспл\ {\таціЇ  бу,ці всjіь  і

сUоруііантt"обіjп,ного          |  2LU
і`раіісііttр і`у  'і`а  jіорож[іt,оі`о

господарства

г

()                                  (      ()

___  __  _    L
\

()\0

__ _Y__. _ _ _l  J  .
l

'I

(

і   ()                    І   ().9_ш

;_!)____  _    Jр

J  _  +__   ___  _   __J

і    (   )(   j



ля розміщення та
ші\'атщі.і. об`t`,к'гів  і

с11оруд теjіскомуtіікацій

дjія розміщення та
експлуатаціЇ  об'єктів та
споруд ііоштового зв'язку
для і]озміщеш;і,
б),.,тіівU щ гва.  скспл},'атаці'і

та обсjіуговуванпя
будівель і споруд об'єктів
передаііі електрично.і. та
тепjіово.і. енергі.,.

Землі  заііасу (зсмєльні
ііі.іія|іі\иі\.ожііtЇ і.категоріЇ

зсмель, яіtі пе налаііі  у

власність або
іtористування громадяпа
чи юри ;[ичним особам)
Земтп  'tаі`t`льного

корис'і`ув{`нпя  (зсмj'іі

яко.і.  категоріЇ ,  5ікі

використовуються як
майдаііи,  вулиці.  ііро.і.зди`

шляхи, громадські
пасовіпц€t. сііюжаті,

набсрс7кііі,  пляжі, парки.

зелені зони, сквери,
бульвари, водні об'єкти
загаjіь[іого користуваппя.
а тако`tк іііші землі, якшо

рішенііяN  відповідного
Оргащ,  ,'ісі]7каішоЇ  вла,Iіи  "

місцсвtііосамовр$і,']}Jв{\іііія
•1.Х  ВідТІl`СС1Ю  дО  ЗЄМСJll.

загщі±ого кори стуванЕ

0_0236

0,0347

0,35(,6

()_0 ()_0236

..,43.2227   \   7,40

L

1   ()(,

Зeме,тп,ііі  ,іііjі;шки   іmіупашпо.і.  фоі"ш   в.ї.ОеііоC`іі  п'іошсіtі   1*.("+  "   п`   н"  U  (  U

вартістіо і`ривснь,  використов}t'іоті,с>і:

органами влади (   1  об+іо ґі,'іощсцt    ().2525  і " вііі:і: іeгіо_j,

для цілей освіти (10 об'є]{тів іілоіііеіо 3,8345 та вz`р"тю__),
куjіьтури (5  об'єк'і`ів  пjющею (),8758 га та вартістю.  ~ ),

охороііи здоров'jі (4 об'сіmі нjіошш о,8543  і а та і3"і ісі іо. . Ї
ком}Jііаjіьними  підщіпє,мсі ва\Uі  (О обЇ  к і hз п  ісш`eіо о  і а  і а  ішіл iU ю _   ).

тіередані  в орен,Jіу  (?.1 обЇ `іп  шкнш  .`..(і6()1   і іі ті\  і..,:щ і ісі іо  _  ).

передаіh     в    посі`іҐше     коііисі},'ві`нп>і     ((]     оt't`скгш     Ujіощею     3..'`71:'.     іU     Н

вагпістю_);
передаііі  в бєзопші'гііе ког"ст}'mIIшi:

і.шw  (6  об`єт(тів  шіощсто 4.11   га   то  вtіїітістіо    _)

w  іt'!,ії\Т)і7(,іСі7?()ґ>')Jіґ7і77ьсw  (1   `)іТ(  і\.і   шШШ   1.і7:О  га   і`і  щ`)ііш(`       ).



З  мсіою  вдосконалешія  еt|tсі\.гивпосп  вш\^оріісг.\іш;і  р?с)рсш  і`ро\іаіііі.  нсрс,і`шш

дОЗаВСРШСіШЯГСРМіііУді.і.ЦіС.іІІРОГРаМПЗ;UйСШіUРutnРЩ1іО3e\іСШ,ШіУ"і`Оі`і,М

комунальноЇ  власності у строк до 31.12,2022 роі\~у,.

Захоііи  буііуті, реалізовшh  у  шстуґпIіі'і  пос.іідовUосі`і:

N9з/п Етап 1

1

Оt|tормTіеіні;і   3смельних  jііj]янок   тііeрухомогомайна(бу,тішлямитощо),ро'зташованимивс.Ьілобсг__.`

23

__._ОформTіеш[я   земеj і ьни х   ,іііт.і >шокііерухомогомайна(буііівлям птощо),розташованимивс.Хороцt

Оформлсння  земетіьпих  дітіянокнерухомогомайііа(будіI3лямтощо)`ііозтаіновапимивс.Устср

об ' (_.,к 1.ам и

СПО|1У,1lаМl'1

пLц  об.с`кіамп
спо.іі}і,іамі,і

вс.Ба1ші",(ів

пііі   оt't.ст\'і`ами

спору,Jтаміі

В.[дПОВі,ЩJІЬ1ШlYl

ПіZілі,шок В.В„

JтvІи'гг(`",І,(     1`.м..

/,"рек,.(1г          кІ'п
((,;іл(,с,с11і?,)кі,

/\гзґ,с\/,`/,(`J,,1.`,\,,'І`,

LІо.
_,...|..`

і!.о.    eгіц)осш     сі;і

хорощ`:,t`.
Б``рвінкіІ,

1, [nрllб,  г',,\~  т `.м .`

Jl\,l"І`ї`.м..
1,1рек,,.(,l`               к11l[

((БіЛОГ)С`|)і3І.Кtі

Z\ЗПС\ZЇ >t   Сjіижуі{

1.ю.
І},О.        СЇ Щ1ОС'1`И        С.

Устеріі{:іМіз\ііііоі\.

]   l.L.`

дми,гро","\1`.м.
ц,ІреІ{,.`,І1             '{'п1

(\Білобс''і 3І'к11

\ .311 с \  1.  J ,    ( ` J , ,1,`,\), h

1.1()'

строІ(
в и ко]і а н н ;і

до
3  1  .  1  2 . 2 ( ) , ( ,,

дО
_')   1   .   1   2  . ?_ ( \ .:   \

до
3  1  .  ,  2 ' ? ( ,  ?. : ,

З  мстою  вдосконалсіпія  ефсктивносіі  іші\ортісгатііія  рссшш  іііоVади`  mщ6лш
до  завсршспня  ісрміщJ  ді`.  ціє.і.  Ціограми   >їUіісIіні[і  іпвсіпар"Hш  уш  мас"`   "ї ,
eіjіьськоіоeпоііарсі,коі`о  призііачеіііія.  ро$іt\UіоL{`ш\   }   \іс`,і\'{`\   U  і,"Оіш,'шо.і   щ  шU
ОТГ, а саме:

1.    Зсмельних  ділянок,
сінокосіння.

2.    ЗсмеTіьтіихділянок,

іwіпасапііяхудоби.

Lцо  зпаходяіьс>і  в  тиі\іічасовому  корпст}вшпh  і`ромшш    "

іцозітаходятт,ся     в    тшіzюоіюм}Jі\оішсг}вmUіііїtоU"і      , h

З.     ЗаходН з офоРМлсІІпя прав ш€`Сп(юh І111 п.`m'`0`Іс ,`lаіhп>  нІ"HоріашшM щn ш
ВідМіІ[]Іе  Від  '3еМСjІЬНl,]Х  /`і`Г1Яі[ОК

3.1.       Вііссешііі додер.,кавHого реотр}   іш|]o"шіЇ пщнір:mUнасшгі
ТСРПIОРІаJПШО.l.ГР()М`tl,ll|1ІаlІСm\0hі{``lі`іпіІ"."""}:`Рt`{СТР"Ші,U

0 , . 0 ,.,,. 0 1 .1  р о ,`.,/

За рсзультатами  попсрсдпього  апа,Tіі J,)  `іасппкі об.ш b  і\.ому[іш"  в "M і \
гсршоріа,'п,ноЇ   громади  Біїіобері3ькоі  ОҐ1 Г.  іір.\во   в.іаснос U   ш  >ікі   іппппо   U  "
eіііші  2013  року.  пс  зарс(сіроваііа  у  дсії,і\~t\ішоN)ґ  pet eґгрі  ііііі`\р,  ш  ііер}'\о\іe  ""   h

\.х  о`Ґt і я7кеііі,  (,``алі     дер7і"нііі`'і  рс`t с'і р).



з  мстою  3ахис1у  щ7ава  їшаспосн   юрніщ1lUіhпоl  пмnш  ін  Eіjюбeг13і,кtїі  () і  і    н  `

об`сіпи    і\.ом\'ііаjіьііого    \іаіша.    сш`ііt."    шілс,і{шіх    ttілdпіk"п`    "     "
забезпсчєпня.його  сфек'іивпоі`О  тш{орпсіні.пя  ,`"~іітіі,Hи`і  t   іt,ііссс`ші;і  ,`ішін\  "   U,к+

майію до  державного рсєсгру  ііе'3аjісжію  вп  псо(>хі,ті`іюсU  вііин.`[ш>і  `'tудіш"  ,U   t,

Завданнявважаєтьсявиконаііиміпсляо'і`римаппяупор,ііоі"і"Hоособоіс>Ґ`)Ш
цим майном.

ОТГ      вигягів   з   дер7кавіюґо   рє.сс"t'   Uрав   ііz\   ш   обЇ міі   [іі`р"шш   шЇ ш
ВідМ1Ш1ОГ()     Від      !СМСЛЬ11ИХ     ,і`іJl}|lІОК.     НРНЮ     Ї іJlc`СНОeТі     О`~)`UlШ\І[Оl      le|"10Щ"  "

громадиік`якебулозарсєсгроваtіедоо1.01..2()1:`р.
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З.2.       Ресстрація    гір.ів    Ііа    і1ерухо`іе    N!{Пhн)    гсі"торілш,по.і.   грошшц    №U
власііості       на        ш{і       зареtсгііошш.`       до       ()LOL2013        рtіі`.``       шш
Т[РаtМ)ВСТаІІОВЛlОІОtlfІі'l  доКУМСlі і`  і}'Т ї):`Чl`ііо

Шні   деі.;і\z\в+іоі   ресстрtіцU   тірава   іпаt`ііt\сп   U   Uшіих   речОвіі\   H№   іш   зe\іс`  і  м

ділянку,  права  власіюсті  на  об'єкі   [юру`омtUо.  \ісU``їщ``  реtсііі€Uшо  яіtіі`  щ№шt    і ,
01.01.20Нр.відповідноіто'3аконодавсгвmіцоjujіjіопамомeпtіхвншшіісшп>L}3Ї UU{\

із     віратою,     пошкоджен"     чи     ііe}JвапUN     пршювсг`L\"3jтіокшіх     ,'"шш
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ    ВідОМОСТі    З    дСРЖаВПО1О    Ґ3СNlЄ.1lЬlЮЮ    Ка,'|,1С1РУ    L\tҐtО    ШЩ       "

)   І  1,),



власітості  на  нє`рухоме  майно,  яhий  є  архіішоіо  ск.їі€`,цовt>іо  часті,іноіо  дtґ`ііжаішОі`і>  ґt\`t`t.` ! !j'\

ітрав,  та  ґіаперовий  носій  інформаціЇ   (рес`строві   кіUіі  и.  іtс`t.стршіі`іні  с`щ>c"L   в.`,`іі`ііііjі   t,іі\..н  ``

здійснювали підприємства бюро техпі`шо.і. іпвC`шіі7пзаціЇ ).
У    разі    наявності    в    заявііика    і\.оHіЇ     нриміі]"кtі    втр€`ііL`ііоі`tt`    ііошіtоджeііОі\\    ш

зіпсованого     ,тіержавпого     ак`га.     свідоіітBzі     1ір`'`)     U|1zшо     ішас1lОс|і      Ua     Іlеl)}гхощ.     \|{U'U1\\

подас`ться тако`,к вілновідна копія.

дер7КаВШ    РеЄeТРаЦіЯ    НРаВ    У    Ш,ОМ}J    ВІ,mадку    ПГ>ОВОдИ'1І,С`Я    1Ш{Л[О1ШО     3а    \\|o;!U

встаііовjіeішя    деі]жавііим    ресстратором    ііа;пшосіj    зареєс'грt>р,€шіL\    рeтіови.\    щі:UJ,    іі:t

підставі    таких   документів    у   державному    'ic`t\ґіелі,ном}і'    кад{\стрі    ш    в    Рс`с`стрі    шіjаіі,

власності  на нерухоме  майно,  або  на  паііерових  нtісіях  іпt|jормші.]. (із  іtесстроіш\  іtтHіі {,>'

реєстраційних     сгіраізах,     ведсння     яких     здіі`jсшоBtітіи      lіідH|1U(`І\1e'ша     бІ()ро      іe.\1lіl|U().l
інвентаризаці.1.),  з  обов'язков"  з{lзначенH>Ім  }'  дс`р7I\.аіш"у  рeґ стрі   U|1tш  ні,l[о\1ос1\Ї l   1lрІ``;

втр€іі`у,  потгікодженіія  чи  зіпсуваішя  і3ідттові;тного ,гіот{у\ґсінта.

2

прим.

З  мст(][О  забсзпетісііm  віґткотіан"  гі.  3.2.  ііі(`Ї  П[)оі`!)!L\f[і,  :}:ітвс`,г},ї'ііI'гіf
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3.3.           ].есстрація  гіі]ав  іі:`  мzіі,'[]то,  tгкс  '!ітахо,шгт].с!т  ііz`  ttбjіі[\`.\'  t7а,;Lіt,.іЇ

В[`]К()ІlаВ`ІІ']Х   ОГ)Гі1[ІіІ}   ііІІ   і`.Оі\І.\r[mjіЬни.\   ііLііщ)]іс`іісгі`в,  }'і`і  {ііі,``,іґ,,

'3акJіадів  чи  орга][із:щій,  !т](і  }'творс[іі  '3{`   т)ііііс`[іітfL\і  т):і,'і!і.  :і.)і`

гІраво  в`г[ас[іос.і`і  і[а  іп`.і  нс`  б`\'jіtt   3ареt`і`Tрtjії:`ііс`  ,,'Lo  0] .О І ,2() І .'1

заіі{`t`строіiаііо  ііе  Ґt.}r. іо

за    ре`3уJіьта'г"и     попереііньо1`о    а[[алізу    час`1`т1на    об'єкті1!     коІ\І}J"jІьHо.l.    в,кlсl|ОсгU

територіаjіьііоЇ     і`і.с)\,іа,`іи    Бітіоберізько.і.    О'ІТ,    яі\~і    об,їіікоіз}'(тьс>і     іш    (Ґ):L'шіeі     Бі.іо(\егі  п   і``.(..і

ради  прот.`  пe  '!tірсtістровапі  у дер7і\.аішом}.  іt.`t.с` і ііі,
з    ме'гоіо    захисту    права    власІІості    тс`рІl'lОІlі"l,HОї    |`|1о\ZІ:t,'ш     іLlобс`|7ізьІ{0.l    ('JU      н+
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державпого ї]еєстру.
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.!  Виго'говлення 'гехнічно.і

іі{Ї г(і)[;(оУі`;':ед[:Тн::ІяІІтехнічноі
інвеішри'3аціЇ .         виі`Отоішeшія
тс\ітіIн"х   ііасіIоіtтіB.   іtсє`e'і`ршія

правa             вj'іасііос і`і)             ttб.t`і\тііз

нсру,\омого  майна`  іцо  мо7і\\ґ'ть
бути  передані  в t>репду

І'еt`страці;і         пр:іва         і;jіасііосЇ і.
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впорядкуваніія    свідоцтво    про
пр€іво    власності   на    нег>ухоме
маІ`,`ІІ'()____ .. ї               ____ _ _щ __
ПРОВeZ'|eННЯ                          ІІО1`О'П1ОГО

(каітітаjіьпого)  ремопту  об`t,`к'і`ів
!іі`]і}'\олtоі`о   майіга.   іILо   мtt9куп,

Є>±Чт_р±  ч_ер.е_д_аLЇ j3  ореі щу
4+.і   Прt>ведеітня коіік}'рсногt>

відбору       eуб'(`і\~тів       оціно`шо.і

і1і;іЛІ>ііОСі`і           іUіЯ            ПРОIзeдШ

нс3аjтісжііо.і                                   оціш

рецспзуваінія                 пезале7кі

к1

оц1ІІІ\и  майІ]а
_`            `    _    `_ .  І_Y

ГІрове,Iіеішя       оціНкп       ttб'

Нeіі.V\оМОі`О   Маі`,іНcl`   ЩО   \іt>.,і\.\,

б}іти  нерє,J[ані  в  t>г>ен,LіV

tт.гіїБ[тіті5атїт;
іІІформац]'.,.      про

t>б`сі\їи   комуііально.і.  власіюстj,
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Наіімснування захо

Проведепня  місячни
внявлешIя    ііа    тери`і`орі.і

ГІ1t1\l€lЛИ      МайlІ{Т`      >ІК1`      FIC

пeрeб}'нtіt`       ш       б{t.'іансі

ор[`аііу                    мjсцеіюі`о

самttврядуваіпія               чи

кt"уіIаjіьних

11ідП|1И"СТВ,          УСТ€ШОВ`

з{іі{.тіалі в               ( нt>rі`сшці і`,`tно

бсз\і`,3,"ї"C..\,,:„`іІ'о)

Узcіі`аііьпення

рсз}'лі,татів   місячника   з
впяі3.тіеппя    ііа    територіЇ

грt>\іадн    майпа`    яке    ііс

перс``'tуваt`      ш      б:іjіанeі

оі]гшіу                  місцевоі`о
сіL\іоврядувап пя              чи

К О М \ ' І І cl.ГІ Ь І ] И Х
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ідП()Від{lЛЬНі оСОбИ

тарости       населеітих

пункт1в

(с`тарtісті,шст,кнх
окр)/гів,.

1 J ра І L 1 в І І и І\и

місцевого
с€`моврядувашія,
пііацівііики
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місцевого
с€\мовр;ідувашія
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І Ірове;[ення   оftстежt`H
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па  обліі\.  бсзхстзяіЇ ного
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маі`і на               ні,тіумсі.ттіо.і

с І ІадІJl и І J и
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о`Іі[`.),в`анї,]І``І
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Ви;ншепо
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' l О І`e ш U и „ 0
I,_

1     \ ) с, ,3 х : l,J, 'I 1``11  І о 1   о
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І|іш`о'і`овка    та     по,`ішіҐіjі

нсрухомоі`о   майнаЇ `а
мzійш            нідумерш>.і

'заяв     орі`ану     місцеіюго

самовр;ідуваіпія             до
оі]гаііу                      і(ерж{і]iтю'і.

рet`с`траці.і            прав            ііtі

ш`І).\J\оv,l,       ,\,аІ`і,Jо       "ро

В'}}І'І`ГЯ                      Па                     оо.\П1\^

бе'3\'азяйного
ііс_р:\Lх_Lїщогомайна
Взяття           на           облік
бс`ЗХ{1'ЗЯйHОГО

ііс`р},'хомtііt>майіі{і
___   _     . _ ... _     _

ГІ і,їіі  о і`овка

роз`\Ііщеішя
дііуковаі і их
мi\с,()І3о'1

о І `о.; І () І І І е І І І 1 я

( ) I) г `1I І  І () м

1а

у
засоба\,

іпфор.\[ацї,
ГІРО      В'3}1ПЯ

•,`ч),J\1,шо'l

р`,(,страці'1'           Jlрав

нер}Jхомс   майно   маі`,і
н:і  облік >ік бсзха'зяйно

ГІі,ті[`о'гові\ґсі      Та      ІТ()Zl{1НІ]Я

вL'l                    L\Іс`Іl1                    оl),`,tFІ\.

м і с цe'!оІ ,о

сtґіі\іоврядування              до

міс`цевого  суду  ію`зовноЇ
заяі3и       про       перелtічу

бс`з\азяйґюго
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г1)()\Іадн
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гіо'3овііо.і.     за;іви      орі`ану

місііеізого

С€"ОВРЯі'[УBtlІШЯ               І ІРО

Heрс`,Iі{\ч.\г        безха'!яі`,`іUого

нeр,\'\омого     майш
вjіасі]ість   гериїорі{шіп

гро\і{іґ'ш     та     ухвален

l пJ е Іп l я у справ1
НО,1lаПП}І         дО         ОР1`.1
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рпторіальііо.і.    громсіди

ПоІісрсдііій    розі`ляд    та

ііогttджешія          проeкі у

ріI_ііенHя     іті.о    прш`іHяті>і

}J    ком}Jшїцьіі}J    влаeііісіі,
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'І`e|7Н  l`Оі7іа`ЦЬHО.l.       ГРОі\,іі`дТ,і
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