
  
ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Про затвердження акту приймання-передачі майна на баланс Гірської 

сільської ради  

 

 

Відповідно до ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши Акт приймання-передачі об’єкта нерухомого майна 

(котельні) та з метою державної реєстрації права комунальної власності, 

Гірська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Акт приймання-передачі об’єкту нерухомого майна 

(котельні) по вул. Науки, 1-з, в селі Гора Бориспільського району Київської 

області (додається). 

2. Головному бухгалтеру Гірської сільської ради поставити на баланс 

вказаний об’єкт з балансовою вартістю визначеною звітом про експертну 

оцінку  227 697,60 грн. 

3. Голові Гірської сільської ради вжити заходів згідно чинного 

законодавства, щодо державної реєстрації об’єкту нерухомого майна (котельні) 

по вул. Науки, 1-з, в селі Гора Бориспільського району Київської області. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку 

 

     

с. Гора 

від 30 грудня 2019 року 

№ 1668-85-VІІ 

 

 

Сільський голова                                                          Р.М. Дмитрів 

 

 

 

 

 

 
 



АКТ 

приймання-передачі   
 

         Комісія, створена відповідно до рішення Гірської сільської ради «Про передачу 

комунального майна з балансу КП «Горянин» на баланс Гірської сільської ради» від 

04.11.2019р. № 1609-83-VІІ_____________________________________________ 
(назва документа, на підставі якого створена комісія) 

 

у складі  

Голова комісії: секретар Гірської сільської ради – Шершень Людмила Феодосіївна,  

члени комісії:  

- Баркова Лілія Василівна – головний бухгалтер Гірської сільської ради; 

- Степаненко Євгеній Миколайович – начальник юридичного відділу Гірської сільської 

ради; 

- Жила Вячеслав Олександрович – директор КП «Горянин»; 

- Присяжнюк Світлана Анатоліївна – головний бухгалтер КП «Горянин».  

 

25 листопада 2019 року провела обстеження об’єкта передачі за адресою: 

Київська область Бориспільський район село Гора вулиця Науки, 1-з,  

 

який належить _КП «Горянин» Гірської сільської ради________________________________, 
(найменування підприємства, установи та організації, що передає) 

і передається органу місцевого самоврядування Гірській сільській раді__________________ 
(найменування підприємства, установи та організації, що передає) 

 

Комісія встановила: 

 

1. До складу об’єкта передачі входять:__Котельня_________________________________ 
(перелік облікових одиниць згідно з балансом) 

________________________________________________________________________________ 

     

2. Загальні відомості: 
 

рік введення в експлуатацію ____________1970____________________________        

група капітальності_____________________1___________________________ 

будівельний об’єм (загальний)____________2712___________________________куб. м 

площа забудови (загальна)________________426,4__________________________кв. м 

площа земельної ділянки_________________0,2189__________________________ га 

корисна площа приміщень в будівлях виробничого призначення ____337,9_____ кв.м 

корисна площа приміщень в будівлях невиробничого призначення __88,5_____ 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 ______________227,697_____________________________ тис. грн. 

залишкова вартість _______________0,0_________________________________тис. грн. 

 

5. Результати огляду та випробувань ____приміщення котельні не придатне для 

використання 

                       

 

6. Пропозиції комісії ____передати приміщення котельні на баланс Гірської сільської ради__ 

 

 

7. Разом з об’єктом передається технічна документація: _Технічний паспорт_______ 

 

 

8. До акта приймання-передачі додається:     

 1. Звіт про експертну оцінку 

 2. Довідка КП «Горянин» про перелік та вартість об’єкту передачі 

 

     Голова комісії                                                                                Л.Ф. Шершень 

    

     Члени комісії                                                                                  

                                                                                                              Л.В. Баркова 

                                                              

                                                                                                              Є.М. Степаненко 

                                                                                                           

                                                                                                              В.О. Жила 

                                                                                                     

                 С.А. Присяжнюк 

 

                                                                                                                 

 

25 листопада 2019р. 

 


