
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

_10 грудня 2020___ року                    Старокостянтинів                       № ____245 п. 5_____ 
 
 
Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету міської ради 
від 13 серпня 2020 року № 164 

 
Після проведення експертної оцінки майна та визначення справедливої 

вартості будівель котелень, керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ: 
 

Внести до рішення виконавчого комітету міської ради від 13 серпня   2020 
року № 164 «Про передачу газових котелень з балансу управління освіти 
виконавчого комітету Старокостянтинівсьої міської ради на баланс 
комунального підприємства по експлуатації теплового господарства 
«Тепловик» Старокостянтинівської міської ради» зміни: 

1) пункт 1 викласти в такій редакції: 
«1. Передати з балансу управління освіти виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради газові котельні Старокостянтинівської 
загальноосвітньої школи I-III ступенів № 3 (балансова вартість будівлі    
котельні – 20087 (двадцять тисяч вісімдесят сім) грн 00 коп., залишкова 
балансова вартість будівлі котельні – 0 грн 00 коп., балансова вартість 
обладнання – 146550 (сто сорок шість тисяч п’ятсот п’ятдесят) грн 00 коп., 
залишкова балансова вартість обладнання – 87582 (вісімдесят сім тисяч п’ятсот 
вісімдесят дві) грн 00 коп.), Старокостянтинівської загальноосвітньої школи I-
III ступенів № 4 (балансова вартість будівлі котельні – 152109 (сто п’ятдесят дві 
тисячі сто дев’ять) грн 00 коп., залишкова балансова вартість будівлі котельні – 
65856 (шістдесят п’ять тисяч вісімсот п’ятдесят шість) грн 00 коп., балансова 
вартість обладнання – 53522 (п’ятдесят три тисячі п’ятсот двадцять дві) грн 00 
коп., залишкова балансова вартість обладнання – 9587 (дев’ять тисяч п’ятсот 
вісімдесят сім) грн 00 коп.) та Старокостянтинівської дитячо-юнацької 
спортивної школи (балансова вартість будівлі котельні – відсутня, балансова 
вартість обладнання – 69002 (шістдесят дев’ять тисяч дві) грн 00 коп., 
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залишкова балансова вартість обладнання – 20123 (двадцять тисяч сто двадцять 
три) грн 00 коп.) на баланс комунального підприємства по експлуатації 
теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради як 
внесок до статутного капіталу.»; 

2) доповнити пунктом 2 такого змісту: 
«2. Комунальному підприємству по експлуатації теплового господарства 

«Тепловик» прийняти на баланс після проведення експертної оцінки майна та 
визначення справедливої вартості будівель котелень Старокостянтинівської 
загальноосвітньої школи I-III ступенів № 3 (вартість будівлі котельні –            
130504 (сто тридцять тисяч п’ятсот чотири) грн 00 коп., балансова вартість 
обладнання – 146550 (сто сорок шість тисяч п’ятсот п’ятдесят) грн 00 коп., 
залишкова балансова вартість обладнання – 87582 (вісімдесят сім тисяч п’ятсот 
вісімдесят дві) грн 00 коп.), Старокостянтинівської загальноосвітньої школи       
I-III ступенів № 4 (балансова вартість будівлі котельні – 152109 (сто п’ятдесят 
дві тисячі сто дев’ять) грн 00 коп., залишкова балансова вартість будівлі 
котельні – 65856 (шістдесят п’ять тисяч вісімсот п’ятдесят шість) грн 00 коп., 
балансова вартість обладнання – 53522 (п’ятдесят три тисячі п’ятсот двадцять 
дві) грн 00 коп., залишкова балансова вартість обладнання – 9587 (дев’ять тисяч 
п’ятсот вісімдесят сім) грн 00 коп.) та Старокостянтинівської дитячо-юнацької 
спортивної школи (вартість будівлі котельні – 79094 (сімдесят дев’ять тисяч 
дев’яносто чотири) грн 00 коп., балансова вартість обладнання –                   
69002 (шістдесят дев’ять тисяч дві) грн 00 коп., залишкова балансова вартість 
обладнання – 20123 (двадцять тисяч сто двадцять три) грн 00 коп.).» 

У зв’язку з цим пункти 2, 3 вважати, відповідно, пунктами 3, 4. 
 
 
 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК 


