
 
 
 
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
тридцять першої сесії сьомого скликання 

 
 
01 грудня 2017 року № 309 

 

 

Про передачу комунального майна  

у господарське відання та безоплатно  

на баланс комунальному підприємству  

„Пирятинський міський водоканал“ 

 

 

 Відповідно до статей 25, 26, 60 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, у зв’язку необхідністю використання комунального 

майна на реалізацію заходів проекту Асоціації об’єднаних територіальних 

громад „Впровадження сучасних інструментів муніципального менеджменту в 

нових ОТГ“, який став переможцем Конкурсу Ради Європи в частині проекту 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади і Дейманівської та 

Тарасівської сільських рад з міжмуніципального співробітництва „Підвищення 

якості водозабезпечення територіальних громад“, спрямованого на 

забезпечення якісного водопостачання у трьох громадах шляхом 

співробітництва, враховуючи рекомендації постійних комісій, міська рада  

 

ВИРІIIIИЛА:  

 

1. Передати у господарське відання та безоплатно на баланс 

комунальному підприємству „Пирятинський міський водоканал“ (Дубров М.Я.) 

основні засоби та необоротні матеріальні активи на суму 245370,00 гривень 

(перелік додається). 

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на відділ 

бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради (Цюра І.О.). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Вараву М.В. та постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, транспорту, зв’язку та сфери послуг (Хоменко О.В.). 

 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 



 Додаток 

 до рішення тридцять першої сесії 

 Пирятинської міської ради 

 сьомого скликання 

 01 грудня 2017 року № 309 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

майна, що передається у господарське відання та безоплатно на баланс 

комунальному підприємству „Пирятинський міський водоканал“ 

 

№ Найменування Кількість 
Ціна  

з ПДВ 

Сума  

з ПДВ 

1 Труба ПЕ 100 SDR 17- 63 х 3,8 бух. питна 2500 пог.м 49,90 124750,00 

2 Труба ПЕ 100 SDR 17- 50 х 3,0 бух. питна 300 пог.м 34,80 10440,00 

3 Муфта з’єднувальна компресійна 063 мм 20 шт. 158,10 3162,00 

4 Задвижка на провушинах DN 050 PN 10/16 10 шт. 800,00 8000,00 

5 Свердловинний насос 95 PR 6 N/17 

з двигуном Р 4040 3Р  

3 шт. 19960,00 59880,00 

6 Огородження санітарної зони водозабору 1 комп. 35498,00 35498,00 

7 Люк каналізаційний легкий 

полімерпіщаний із замком А15 

8 шт. 455,00 3640,00 

Всього:    245370,00 

  

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


