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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

< / /  20 /У р . ' №

Про безоплатну передачу об’єктів державного 
житлового фонду у комунальну власність

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, частин другої, 
п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів 
України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», 
«Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», 
керуючись положенням про порядок передачі в комунальну власність 
державного житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні 
або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 листопада 
1995 року № 891, положенням про порядок передачі об’єктів права державної 
власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 
1998 № 1482 (зі змінами), ураховуючи рішення Лиманської міської ради 
Донецької області від 01 червня 2018 № 7/49-2206 і пропозиції Комісії з 
майнових питань підприємств, установ та організацій, що належать до сфери 
управління Міністерства освіти і науки (протокол від 06.07.2018 № 11),

НАКАЗУЮ:

1. Передати безоплатно з балансу Лиманського професійно-технічного 
училища код ЄДРПОУ 05536254 (далі -  Училище) у комунальну власність 
територіальної громади міста Лиман об’єкт державного житлового фонду 
гуртожиток по вулиці Студентській, 4 міста Лиман, площею 1851,0 кв.м, рік 
введення в експлуатацію 1962, інвентарний номер 101320002, первісною 
балансовою вартістю 3178769,00 грн.



2. Училищу утворити за участю представників виконавчого комітету 
Лиманської міськоїради комісію з приймання-передачі майна (далі -  Комісія).

3. Комісії здійснити передачу майна відповідно до встановленого 
законодавством порядку, скласти відповідний акт приймання -  передачі майна 
в чотирьох примірниках та подати його на затвердження до Міністерства 
освіти і науки України.

4. Керівнику Училища у місячний термін:
1) На підставі затвердженого акта приймання-передачі майна внести 

відповідні зміни до обліку майна Училища;
2) Врегулювати в установленому законодавством порядку право 

користування земельними ділянками Училища з урахуванням цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Гребу Р. В.

Міністр Л. М. Гриневич


