
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

    27 травня _2021__ року                     Старокостянтинів                         № __160__ 

 

 

Про передачу межових знаків з балансу 

виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради на баланс комунального підприємства 

«Ремонтно-будівне шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради 

 

 

З метою належного утримання та обслуговування майна спільної власності 

територіальних громад сіл Старокостянтинівської міської територіальної 

громади, згідно з рішенням виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради від 25 березня 2021 року № 105 «Про прийняття майна 

комунальної власності на баланс виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради та комунального некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівський Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Старокостянтинівської міської ради», керуючись статтею 29, пунктом 5 статті 

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

комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Людмила АВРАМЕНКО) в місячний строк передати з балансу виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської ради, а комунальному підприємству 

«Ремонтно-будівне шляхове підприємство» Старокостянтинівської міської ради 

прийняти на баланс підприємства межові знаки на загальну суму 19291 гривня           

14 копійок згідно з додатком. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської 

ради, начальника фінансового управління виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради Валентину КАМІНСЬКУ. 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

міської ради  

27 травня 2021 року № 160  
 

 

Перелік  межових знаків 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради              підпис           Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

№ 

з/п 
Назва об’єкту, місцезнаходження 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

1  Межовий знак «Старокостянтинівський район», 

автодорога Житомир-Чернівці 151+100 
Шт. 1 

2  Межовий знак «Старокостянтинівський район», 

автодорога Старокостянтинів-Загірне 18+100 
Шт. 1 

3  Межовий знак «Старокостянтинівський район», 

автодорога Шрубків-Старокостянтинів 6+700 
Шт. 1 

4  Межовий знак «Старокостянтинівський район», 

автодорога Шрубків-Старокостянтинів 22+895 
Шт. 1 

5  Межовий знак «Старокостянтинівський район», 

автодорога Городище-Рівне-Старокостянтинів 

280+800 

Шт. 1 

6  Межовий знак «Старокостянтинівський район», 

автодорога Шепетівка-Старокостянтинів (через 

Футори) 34+500 

Шт. 1 

7  Межовий знак «Старокостянтинівський район», 

автодорога Новоград-Волинський-Полонне-

Старокостянтинів 98+550 

Шт. 1 

8  Межовий знак «Старокостянтинівський район», 

автодорога Житомир-Чернівці 95+550 
Шт. 1 

9  Межовий знак «Старокостянтинівський район», 

автодорога Ладиги-Пасічна 5+500 
Шт. 1 

10  Межовий знак «Старокостянтинівський район», 

автодорога Старокостянтинів-Антоніни 15+900 
Шт. 1 

11  Межовий знак «Старокостянтинівський район», 

автодорога Остропіль-Вовковинці (через Пишки) 

7+200 

Шт. 1 


