
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

Про затвердження акту приймання-

передачі мережі газопостачання до 

комунальної власності 

територіальної громади міста 

Старокостянтинова 

09 серпня 2018 року Старокостянтинів   № 250 

 

 

На виконання рішення Старокостянтинівської міської ради від 27 червня 

2018 року № 14/29/VII «Про безоплатне прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста мережі газопостачання та її передачу в постійне 

безоплатне користування ПАТ «Хмельницькгаз»», розглянувши акт 

приймання-передачі зовнішньої мережі газопостачання по вул. Миру, 5 в місті 

Старокостянтинові до комунальної власності територіальної громади міста 

Старокостянтинова від 23 липня 2018 року, керуючись ст. ст. 29, 40, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 

ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити акт приймання-передачі зовнішньої мережі 

газопостачання по вул. Миру, 5 в місті Старокостянтинові до комунальної 

власності територіальної громади міста Старокостянтинова від 23 липня 

2018 року (додається). 

 

2. Прийняти безоплатно до комунальної власності територіальної 

громади міста Старокостянтинова стальний розподільчий газопровід 

середнього тиску діаметром 32 мм і протяжністю 28 м.п. по вул. Миру, 5 в 

місті Старокостянтинові, збудований у 1984 році за кошти 

Старокостянтинівського районного споживчого товариства (балансова 

вартість - 3250 (три тисячі двісті п’ятдесят) грн. 00 коп., знос - 3250 (три 

тисячі двісті п’ятдесят) грн. 00 коп., залишкова вартість - 0,00 грн.). 

 

3. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Авраменко Л.Г.) протягом місяця прийняти на баланс виконавчого комітету 
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міської ради зовнішню мережу газопостачання, зазначену в п. 2 рішення, та до 

31 грудня 2018 року здійснити її безоплатну передачу на баланс Публічного 

акціонерного товариства «Хмельницькгаз» згідно з п. 4 рішення. 

 

4. Передати Публічному акціонерному товариству «Хмельницькгаз» на 

договірній основі у постійне безоплатне користування з прийняттям на баланс 

підприємства (без зміни форми власності) зовнішню мережу газопостачання, 

зазначену в п. 2 рішення. 

 

5. Відділу по управлінню та приватизації комунального майна 

управління економіки виконавчого комітету міської ради (Петлюк В.О.) та 

юридично-житловому відділу виконавчого комітету міської ради 

(Стецюк П.П.) забезпечити укладення з Публічним акціонерним товариством 

«Хмельницькгаз» договору постійного безоплатного користування 

зовнішньою мережею газопостачання відповідно до пунктів 3 і 4 рішення. 

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Богачука В.В. 

 

 

 

Міський голова                               підпис                                    М. Мельничук 


