
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ  П‘ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 23.05.2019 № 14
с. Миколаївка
Про надання згоди на прийняття до
комунальної власності територіальної громади
об’єктів водопостачання від ТОВ «За мир»
       

Керуючись статтею  26  та  статтею  60   Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  «Про  передачу  об'єктів  права  державної  та
комунальної власності», Законом України «Про державну реєстрацію речових
прав  на  нерухоме  майно  та  їх  обтяжень,  розглянувши  звернення  ТОВ  «За
мир»,  щодо  прийняття  до  комунальної  власності  об’єктів  водопостачання
сільська рада вирішила:

1. Дати  згоду  на  безплатне  прийняття  до  комунальної  власності
територіальної  громади  Миколаївської  сільської  ради  об’єктів
водопостачання від товариства з обмеженою відповідальністю «За мир»
згідно з додатком 1.

2. Сектору  житлово-комунального  господарства,  благоустрою,  охорони
навколишнього  природного  середовища,  розвитку  інфраструктури  та
містобудування  Миколаївської  сільської  ради  здійснити  заходи  щодо
прийняття  до  комунальної  власності  об'єктів  водопостачання  від
товариства  з  обмеженою  відповідальністю  «За  мир»  зазначених  в
додатку 1 до рішення.

3. Для здійснення процедури прийняття передачі об’єктів водопостачання
створити комісію у складі згідно додатку 2.

4. Провести  приймання-передачу  майна  зазначеному  у  пункті  1  даного
рішення  у  порядку  передбаченому  Закону  України  «Про  передачу
об’єктів права державної та комунальної власності».

5. Визначити датою прийняття передачі об’єктів зазначених в п. 1 даного
рішення – дату підписання акта приймання-передачі.

6. Прийняття  передачу об’єктів здійснити  відповідно до акту приймання
передачі згідно додатку 3 даного рішення. 

7. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  першого
заступника сільського голови Рябуху В.С. та  постійну комісію сільської



ради  ради з  питань розвитку інфраструктури,  комунальної  власності,
житлово  комунального  господарства,  благоустрою  території  громади,
містобудування,  регулювання  земельних  відносин  та  охорони
навколишнього середовища

Секретар ради                                                     В.В.Непийвода



Додаток 1 до рішення
35 сесії Миколаївської сільської ради
сьомого скликання
від 23.05.2019 року № 14

Перелік об’єктів водопостачання,

для прийняття в комунальну власність  територіальної громади
Миколаївської сільської ради від ТОВ «За мир»

Назва об’єкту Одиниц
я виміру

Кількість 
(протяжність)

Залишкова 
вартість, 
тис. грн. 

Рік 
введення в 
експлуатацію.

водонапірна башта 
Рожновського
с. Кекине

шт. 1 1994

водонапірна башта 
Рожновського
с. Кекине

шт. 1 1991

артсвердловина
с. Кекине

шт. 1 1994

артсвердловина
с. Кекине

шт. 1 1991

водогін
с. Кекине

км 1,383 1999

водогін
с. Кекине

км 2,837 1994

водогін
с. Кекине

км 1,856 1991

     Секретар ради                                                             В.В.Непийвода



Додаток 2 до рішення
35 сесії Миколаївської сільської ради
сьомого скликання
від 23.05.2019 року № 14

Склад комісії

для прийняття до комунальної власності територіальної громади Миколаївської
сільської ради об’єктів водопостачання

Рябуха 
Віктор Сергійович

голова комісії,
перший заступник сільського голови

Гончаренко 
Олександр Вікторович

член комісії,
спеціаліст секторужитлово-комунального 
господарства, благоустрою, охорони 
навколишнього природного середовища, 
розвитку інфраструктури та містобудування

Шевченко 
Віта Юріївна

член комісії
спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та 
звітності

Северин 
Олександр 
Миколайович

депутат сільської ради 

Зубко 
Ніна Василівна

депутат сільської ради 

Секретар ради                                             В.В.Непийвода



Додаток 3 до рішення
35 сесії Миколаївської сільської ради
сьомого скликання
від 23.05.2019 року № 14

АКТ
приймання-передачі

     Комісія, створена відповідно до _____________________________
_________________________________________________________________

       (назва документа, на підставі якого створена комісія)

у складі ____________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

«_____»___________  20___  р.  провела  обстеження  об'єкта  передачі  за
адресою: _________________________________________________________,

який належить____________________________________________________,
(найменування підприємства, установи та організації, що передає)

і передається _____________________________________________________.
(найменування підприємства, установи та організації, що приймає)

     Комісія встановила:

1. До складу об'єкта передачі входять: ________________________________
_________________________________________________________________

(перелік облікових одиниць згідно з балансом)

2. Загальні відомості:
рік введення в експлуатацію ________________________
група капітальності ________________________________
будівельний об'єм (загальний) _______________________куб. м
площа забудови (загальна) ___________________________кв. м
площа земельної ділянки _____________________________га
корисна    площа     приміщень    в       будівлях     виробничого
призначення                               ___________ кв. м
корисна    площа    приміщень    в      будівлях     невиробничого
призначення                               ___________ кв. м
загальна площа житлового будинку          ___________ кв. м,
кількість квартир __________________________



3. Інженерне обладнання об'єкта передачі:
водопроводи з довжиною мереж _________________________ пог. м
каналізація з довжиною мереж __________________________ пог. м
центральне опалення з довжиною мереж ___________________пог. м

у тому числі:
від власної котельні з довжиною мереж _________________ пог. м
від групової котельні з довжиною мереж ________________ пог. м
від ТЕЦ з довжиною мереж ____________________________ пог. м

найбільше теплове навантаження: 
на опалення __________________________________________ Г/кал 
на гаряче водопостачання ______________________________ Г/кал
на вентиляцію________________________________________ Г/кал

електроосвітлення з довжиною мереж ____________________ пог. м
газопостачання з довжиною мереж________________________ пог. м
стаціонарні електроплити_______________________________ штук
телефонізація з довжиною мереж ________________________ пог. м
радіофікація з довжиною мереж _________________________ пог. м

4. Вартість основних фондів:
відновна вартість ____________________________________ тис. грн.
залишкова вартість __________________________________ тис. грн.

5.  Результати  огляду  та  випробувань
___________________________________________________________________
____________________________________________________________

6. Пропозиції комісії _________________________________________
__________________________________________________________

7. Разом з об'єктом передається технічна документація: ___________
_________________________________________________________________

8. До акта приймання-передачі додається: 
1. ______________________
2. ______________________
3. ______________________

 Голова комісії ___________________
Члени комісії  ___________________

___________________
___________________

 «___»_____________ 20 __ р.
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