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Про  приймання майна до комунальної власності 

 Софіївської селищної територіальної громади  
 

 

Керуючись ст. ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про передачу об’єктів права державної та 
комунальної власності», враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 20.01.2023 № 46-р «Про передачу будівель у власність 
Софіївської селищної територіальної громади», рішення Софіївської 
селищної ради від 23.02.2022 № 1420-19/VIII «Про надання згоди на 
передачу майна з державної до комунальної власності Софіївської селищної 
територіальної громади», селищна ради  вирішила: 

 

1. Прийняти з державної до комунальної власності Софіївської 
селищної територіальної громади на баланс Виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради: 

- нежитлову будівлю загальною площею 2011,6 кв.м. та гаражі для 
автомобілів загальною площею 251,8 кв.м. (реєстраційний номер об’єкта 
нерухомого майна 1434386012252), що знаходяться за адресою: вулиця 
Незалежності, будинок 58, селище міського типу Софіївка, Криворізький 
район, Дніпропетровська область, та земельну ділянку площею 0,6741 
гектара (кадастровий номер 1225255100:04:001:0481), на якій розташована 
будівля; 

- нежитлову будівлю загальною площею 1078,2 кв.м. та гараж площею 
167,0 кв.м. (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1424968712252), 
що знаходяться за адресою: бульвар Шевченка, будинок 7, селище міського 
типу Софіївка, Криворізький (Софіївський) район, Дніпропетровська область, 
та земельну ділянку площею 0,15 гектара (кадастровий номер 
1225255100:04:001:0704), на якій розташована будівля. 

2. Делегувати до Криворізької районної державної адміністрації для 
участі в роботі комісії з питань передачі об’єктів, зазначених у пункті 1 цього 
рішення, представників Софіївської селищної ради: 



СЕГЕДІЯ Петра Юрійовича, Софіївського селищного голову; 
КОРЖ Олену Вікторівну, начальника фінансово-економічного відділу-

головного бухгалтера Виконавчого комітету Софіївської селищної ради; 
АКАСТЬОЛОВУ Лілію Петрівну, начальника відділу комунальної 

власності та правового забезпечення Виконавчого комітету Софіївської 
селищної ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
селищної ради з питань комунальної власності, житлово-комунального 
господарства, енергозбереження та транспорту. 

 

 

 

Селищний голова                                                           Петро СЕГЕДІЙ  
 


