
  
ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

Про затвердження акту приймання-передачі майна  

 

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

Україні», розглянувши Акт приймання-передачі основних засобів (інженерні 

мережі водопостачання та водовідведення (каналізаційні труби по вул. 

Бориспільська, водопровід по вул. Бориспільська)), Гірська сільська рада, 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Акт приймання-передачі основних засобів, інженерні мережі 

водопостачання та водовідведення по вул. Бориспільська (додається). 

2. Прийняти на баланс Управління житлово-комунального господарства та 

капітального будівництва виконавчого комітету Гірської сільської ради 

Бориспільського району Київської області майно визначене пунктом 1 цього 

рішення.    

3. Головному бухгалтеру Управління житлово-комунального господарства 

та капітального будівництва виконавчого комітету Гірської сільської ради  

поставити на баланс вказаний об’єкт з балансовою вартістю визначеною Актом 

приймання-передачі 5 062,39333грн (шість мільйонів сімдесят чотири тисячі 

вісімсот сімдесят дві гривні 00 коп.) без ПДВ. 

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

питань бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку. 

     

від ____ ______ 2021 року 

№ _______-VІІІ 
 

Сільський голова                                    Роман ДМИТРІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АКТ 

приймання-передачі 

 

Комісія, утворена відповідно до Рішення сільської ради від 13.09.2021 №658-19-VIII 

у складі:  

Голова комісії: Максим СЧАСТЛИВИЙ 

Члени комісії: Аліна КОССАКОВСЬКА 

  Наталія ПАРШЕНКО 

  Представник ТОВ «ЕНЕРГО-СИЛА ГРУП» 

Представник ТОВ «ЕНЕРГО-СИЛА ГРУП»  

“28” вересня 2021 р. провела обстеження об’єкта передачі 

вул. Бориспільська, с. Гора, Бориспільський район, Київська область , 

 

який належить ТОВ «ЕНЕРГО-СИЛА ГРУП» 

і передається Управлінню житлово-комунального господарства та капітального будівництва 

виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області 

 Комісія встановила: 

1. До складу об’єкта передачі входять: інженерні мережі водопостачання та водовідведення, 

а саме:  

Водопровід: труба ПЕ-100 SDR17 діаметр 200мм – 230,6м, труба ПЕ-100 SDR17 діаметр 

110мм – 200м. 

Каналізація напірна: дві труби ПЕ – 100 SDR17 діаметр 110мм -  по 1620м; безнапірна: труба 

гофрована двошарова 300мм – 147м. 

2. Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію 2021р. 

група капітальності ________________________________ 

будівельний об’єм (загальний) _______________________ куб. метрів 

площа забудови (загальна) ___________________________ кв. метрів 

площа земельної ділянки _____________________________ гектарів 

корисна площа приміщень: 

у будівлях виробничого призначення _______________________кв. метрів 

у будівлях невиробничого призначення _____________________кв. метрів 

загальна площа житлового будинку _______________кв. метрів 

кількість квартир ____________________________________ 

3. Інженерне обладнання об’єкта передачі: 

водопроводи, довжина мереж 430,6 погонних метрів 



каналізація, довжина мереж 1 767 погонних метрів 

  

центральне опалення, довжина мереж ________________ погонних метрів 

у тому числі: 

від власної котельні, довжина мереж _________________ погонних метрів 

від групової котельні, довжина мереж ________________ погонних метрів 

від ТЕЦ, довжина мереж ___________________________ погонних метрів 

найбільше теплове навантаження: 

на опалення __________________________________________ Г/кал 

на гаряче водопостачання ______________________________ Г/кал 

на вентиляцію_________________________________________ Г/кал 

електроосвітлення, довжина мереж __________________ погонних метрів 

газопостачання, довжина мереж_____________________ погонних метрів 

стаціонарні електроплити_______________________________ штук 

телефонізація, довжина мереж ______________________ погонних метрів 

радіофікація, довжина мереж _______________________ погонних метрів 

4. Вартість основних фондів: 

відновна вартість _____________________________________ тис. гривень 

залишкова вартість 5 062,39333 тис. гривень 

5. Результати обстеження та випробувань _____________________________ 

_________________________________________________________________ 

6. Пропозиції комісії _______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

7. Разом з об’єктом передається технічна документація: _________________ 

_________________________________________________________________ 

8. До акта приймання-передачі додаються: 

1. _____________________ 

 Голова комісії ___________________       Максим СЧАСТЛИВИЙ 

                                               (підпис)                                                               (прізвище) 

 Члени комісії ___________________        Аліна КОССАКОВСЬКА 

                                               (підпис)                                                               (прізвище) 

                   ___________________        Наталія ПАРШЕНКО 

                                               (підпис)                                                               (прізвище) 

                   ___________________        ____________________________ 

                                               (підпис)                                                               (прізвище) 

                    ___________________        ____________________________ 

                                               (підпис)                                                               (прізвище) 

 “___” _____________ 200 __ р. 


