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           Додаток 

          Затверджено 

         ухвалою  міської  ради  

         від__________№_____ 

 

ПРОГРАМА 

відселення мешканців з аварійного, що загрожує обвалом, будинку № 2 на вул. 

Хімічній  

 

1. Паспорт Програми 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Департамент житлового господарства та 

інфраструктури 

2. Розробник Програми Департамент житлового господарства та 

інфраструктури 

3. Виконавці  Програми Департамент житлового господарства та 

інфраструктури 

4. Учасники Програми Мешканці будинку № 2 на вул. Хімічній  

5. Мета Програми Відселення мешканців з аварійного, що загрожує 

обвалом, будинку № 2 на                     вул. Хімічній  

6. Термін реалізації 

Програми 

2020 рік 

7. Джерела фінансування 

Програми 

Міський бюджет м. Львова 

8. Обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних 

для реалізації 

Програми 

Орієнтовно 11 000 000 грн. 

 

2. Загальний опис Програми 

 

2.1. Програму відселення мешканців з аварійного, що загрожує обвалом, 

будинку № 2 на вул. Хімічній (надалі – Програма) розроблено з врахуванням ст. 26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“. 

2.2. Програма скерована на відселення мешканців з аварійного, що загрожує 

обвалом, будинку № 2 на вул. Хімічній. 

В цьому будинку розташовано 9 квартир, з них: однокімнатних – 7,               

двокімнатних – 2. 

2.3. Джерелом фінансування є кошти міського бюджету м. Львова. 

 

3. Мета Програми 

 

3.1. Метою Програми є комплекс заходів, що здійснюється на місцевому рівні 

з метою розв’язання проблеми, пов’язаної із забезпеченням реалізації 

конституційного права на житло громадян, які мешкають у аварійному, що загрожує 

обвалом, будинку № 2 на                               вул. Хімічній способом відселення 

мешканців. 

3.2. Необхідна сума коштів для реалізації Програми у розмірі                 

орієнтовно 11 000 000 грн. 
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4. Механізм реалізації Програми  

 

4.1. Для відселення мешканців 9-ти квартир з аварійного, що загрожує 

обвалом, будинку № 2 на вул. Хімічній департамент житлового господарства та 

інфраструктури за письмовою згодою мешканців цього будинку здійснює закупівлю 

квартир (однокімнатна квартира – загальною площею до 45 кв. м, двокімнатна 

квартира – загальною площею до                 53 кв. м, три/чотирикімнатна квартира – 

загальною площею до 80 кв. м)  

4.2. Витрати пов’язані з оформленням права власності та сплатою 

передбачених законодавством України податків і зборів (обов’язкових платежів), 

здійснення експертної оцінки вартості житла проводяться за кошти продавця та 

враховуються ним під час визначення вартості житла. 

4.3. Для відселення мешканців квартир №№ 14 та 15 з аварійного, що загрожує 

обвалом, будинку № 2 на вул. Хімічній, які перебувають у комунальній власності, 

департамент житлового господарства та інфраструктури надає квартири способом 

оформлення ордерів відповідно до рішення виконавчого комітету. 

4.4. Для відселення мешканців квартир №№ 11, 12, 13, 16, 17, 18 та 20 з 

аварійного, що загрожує обвалом, будинку № 2 на вул. Хімічній: 

4.4.1. Департаменту житлового господарства та інфраструктури надається 

право на укладання договорів міни з власниками (співвласниками) зазначених 

квартир на квартири, які будуть придбані на виконання цієї Програми. 

4.4.2. Власників (співвласників) зазначених квартир зобов’язують зняти всіх 

членів сім’ї з реєстраційного обліку у термін, визначений договором міни. 

4.5. Всі витрати, пов’язані з оформленням договорів міни, здійснює 

департамент житлового господарства та інфраструктури у межах бюджетних 

призначень, передбачених у міському бюджеті м. Львова на відповідний бюджетний 

період. 

4.6. Після вивільнення житлового аварійного, що загрожує обвалом, будинку 

№ 2 на вул. Хімічній департамент житлового господарства та інфраструктури 

повинен подати пропозиції щодо подальшого його використання. 

 

5. Фінансове забезпечення Програми 

 

5.1. Фінансування Програми буде здійснюватися за рахунок коштів  міського 

бюджету м. Львова  

5.2. Обсяг видатків на реалізацію Програми за рахунок коштів міського 

бюджету м. Львова проводиться у межах коштів, передбачених у міському бюджеті 

м. Львова на відповідний бюджетний період. 

 

 

 

6. Керівництво Програмою 

 

6.1. Керівництво Програмою здійснює заступник міського голови з питань 

житлово-комунального господарства. 
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Секретар ради       А. Забарило 

 

Віза: 

 

Директор департаменту  

житлового господарства 

та інфраструктури      О. Одинець 

 


