
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

__27  січня 2022___ року               Старокостянтинів                         № _______29______ 

 

 

Про прийняття майна на баланс 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської     міської  

ради та передача його на баланс комунального підприємства водопровідно-

каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянтинівської міської ради 

 

 

З метою належного утримання та обслуговування майна 

Старокостянтинівської міської територіальної громади, відповідно до рішення 

Старокостянтинівської міської ради від 17 грудня 2021 року № 17/8/VIIІ                

«Про прийняття майна у комунальну власність Старокостянтинівської міської 

територіальної громади», керуючись статтями 29, 40, 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Людмила АВРАМЕНКО) прийняти на баланс виконавчого комітету              

міської ради майно та протягом місяця безоплатно передати його на                      

баланс комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства 

«Водоканал» Старокостянтинівської міської ради згідно з додатком. 

 

2. Комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства 

«Водоканал» Старокостянтинівської міської ради (Ігор МОРОЗ) безоплатно 

прийняти на баланс підприємства майно. 

 

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

міської ради від  26 серпня 2021 року № 286 «Про взяття на облік безхазяйного 

майна». 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської 

ради Миколу КОШИКА. 

 

Міський голова                                   підпис                        Микола МЕЛЬНИЧУК



Додаток   

до рішення виконавчого комітету 

міської ради  

27 січня 2022 року № 29 

 

 

Майно, що приймається на баланс виконавчого комітету міської ради та  

передається на баланс комунального підприємства водопровідно-

каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянтинівської міської ради 

 

 

№ 

з/п  

Назва об’єкта Адреса місцезнаходження 

об’єкта 

Кількість, шт. 

1 Водонапірна башта с. Веснянка 1 

2 Водонапірна башта с. Громівка 2 

3 Свердловина с. Громівка 2 

4 Водогін с. Громівка 1,5 км 

5 Башта Рожнова с. Огіївці 1 

6 Свердловина с. Огіївці 2 

7 Свердловина с. Писарівка 1 

8 Свердловина с. Половинники 1 

9 Водонапірна башта  с. Баглаї 2 

10 Свердловина с. Баглаї 2 

11 Водонапірна башта с. Великий Чернятин 1 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради              підпис           Наталія ШАБЕЛЬНИК 


