
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про затвердження акту 

приймання - передачі 

позамайданчикової мережі 

теплопостачання до комунальної 

власності територіальної громади 

міста Старокостянтинова 

11 липня 2019 року Старокостянтинів   № 226 

 

 

На виконання рішення Старокостянтинівської міської ради від               

16 листопада 2018 року № 29/31/VII «Про безоплатне прийняття до 

комунальної власності територіальної громади міста Старокостянтинова 

мережі теплопостачання», розглянувши акт приймання-передачі 

позамайданчикової мережі теплопостачання від торговельного центру 

«Епіцентр К» по вул. Попова, 18 у місті Старокостянтинові до комунальної 

власності територіальної громади міста Старокостянтинова від 01 лютого 2019 

року, відповідно до розпорядження міського голови від 01 липня 2019 року              

№ 195/2019-рв «Про надання частини чергової відпустки Мельничуку М.С. та 

надання права першого підпису Богачуку В.В.», керуючись ст. ст. 29, 40, 60 

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

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити акт приймання-передачі позамайданчикової мережі 

теплопостачання від торговельного центру «Епіцентр К» по вул. Попова, 18 в 

місті Старокостянтинові до комунальної власності територіальної громади 

міста Старокостянтинова від 01 лютого 2019 року. 

 

2. Прийняти безоплатно до комунальної власності територіальної 

громади міста Старокостянтинова позамайданчикову мережу теплопостачання 

від торговельного центру «Епіцентр К» по вул. Попова, 18 у місті 

Старокостянтинові, збудовану у 2018 році (балансова вартість 2705940 грн. 00 

коп., знос – 0 грн. 00 коп., залишкова вартість 2705940 грн. 00 коп.). 
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3. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Авраменко Л.Г.) протягом місяця прийняти безоплатно на баланс 

виконавчого комітету міської ради позамайданчикову мережу 

теплопостачання, зазначену у пункті 2 рішення, та, в подальшому, здійснити її 

безоплатну передачу на баланс комунального підприємства по експлуатації 

теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради. 

 

4. Комунальному підприємству по експлуатації теплового господарства 

«Тепловик» Старокостянтинівської міської ради (Душенко О.С.) до 02 вересня 

2019 року прийняти безоплатно з балансу виконавчого комітету міської ради 

на баланс підприємства (як внесок до статутного капіталу підприємства на 

правах господарського відання) позамайданчикову мережу теплопостачання, 

зазначену у пункті 2 рішення. 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Богачука В.В. 

 

 

Перший заступник 

міського голови     підпис               В. Богачук 
 

 


