
 
 
                                                                      
  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
п’ятнадцятої сесії восьмого скликання 

 
 

29 вересня 2021 року № 711 
 
Про надання згоди на прийняття (та 
одночасну передачу) спеціалізованої 
комунальної техніки  
 

Відповідно до статей 26, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування 
в Україні“, Закону України „Про передачу об’єктів права державної та 
комунальної власності“, Постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 
1998р. № 1482 „Про передачу об’єктів права державної та комунальної 
власності“, на виконання заходів Програми з охорони навколишнього 
природного середовища на території Пирятинської міської територіальної 
громади на період 2021-2022 років (зі змінами), враховуючи лист Департаменту 
будівництва, містобудування і архітектури Полтавської обласної державної 
адміністрації від 31.08.2021 № 04.2-25/2352, рекомендації постійних комісій, 
міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати згоду Департаменту будівництва, містобудування і архітектури 
Полтавської обласної державної адміністрації на прийняття спеціалізованої 
комунальної техніки – сміттєвоза із заднім завантаженням (бункер 18,5 м³) на 
базі шасі МАЗ-5340 з додатковим обладнанням: відвал в стандартному 
заводському виконанні, VIN № Y39M19130L1138004, номер шасі 
Y3M534025L0000440, транзитний номер - 10ВТ8455. 

2. Прийняти у комунальну власність Пирятинської міської територіальної 
громади в особі Пирятинської міської ради сміттєвоз із заднім завантаженням 
(бункер 18,5 м³) на базі шасі МАЗ-5340 з додатковим обладнанням: відвал в 
стандартному заводському виконанні, VIN № Y39M19130L1138004, номер шасі 
Y3M534025L0000440, транзитний номер - 10ВТ8455. 

3. Передати в господарське відання та на баланс комунального 
підприємства „Каштан“ (Бровар Г.Д.) спеціалізовану комунальну техніку – 
сміттєвоз із заднім завантаженням (бункер 18,5 м³) на базі шасі МАЗ-5340 з 
додатковим обладнанням: відвал в стандартному заводському виконанні, VIN 



№ Y39M19130L1138004, номер шасі Y3M534025L0000440, транзитний номер - 
10ВТ8455, вартістю 3 720 000,00 грн. 

4. Утворити комісію з приймання-передачі нерухомого майна (додаток 1). 
5. Комунальному підприємству „Каштан“ (Бровар Г.Д.) прийняти на 

баланс рухоме майно та здійснювати бухгалтерський облік, відповідно до 
чинного законодавства. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконкому міської ради Котенка О.А. та постійну 
комісію з питань містобудування, будівництва, житлово-комунального 
господарства, транспорту, зв’язку та сфери послуг (Хоменко О.В.) 
 
 
 
Міський голова Андрій СІМОНОВ  
 



Додаток 1 
рішення пʼятнадцятої сесії  
Пирятинської міської ради 
восьмого скликання 
29 вересня 2021 року № 711 

 
 

Склад комісії 
 з приймання-передачі рухомого майна 

 

Мельниченко  
Михайло Володимирович 

- заступник міського голови з питань 
діяльності виконкому міської ради, голова 
Комісії 
 

Шевченко  
Олена Володимирівна 

- спеціаліст 1 категорії відділу 
бухгалтерського обліку та звітності 
виконкому Пирятинської міської ради, 
секретар комісії 

Склад комісії 

Бакулін  
Антон Олександрович 

- начальник відділу договірних робіт та 
правового забезпечення Департаменту 
будівництва, містобудування і архітектури 
Полтавської обласної державної 
адміністрації (за згодою) 
 

Бих 
Валентина Іванівна 

- головний бухгалтер КП „Каштан“ 
 
 

Бровар  
Генадій Дмитрович 

- директор КП „Каштан“  
 
 

Купцов  
Віктор Сергійович 
 

- механік КП „Каштан“  
 

Моргун 
Тетяна Петрівна 

- головний спеціаліст відділу бухгалтерського 
обліку та фінансового забезпечення 
управління кадрового, фінансового та 
адміністративно-господарського 
забезпечення Департаменту будівництва, 
містобудування і архітектури Полтавської 
обласної державної адміністрації  (за 
згодою) 
 



 
Рвач  
Наталія Олексіївна  

- головний спеціаліст сектору житлово-
комунального господарства Управління 
інфраструктури, житлово-комунального 
господарства та комунальної власності 
виконкому міської ради 
 

Слободян  
Олександр Олександрович 

- перший заступник директора Департаменту 
будівництва, містобудування і архітектури 
Полтавської обласної державної 
адміністрації (за згодою)  
 

Соловйов  
Руслан Юрійович 

- начальник юридичного відділу виконкому 
Пирятинської міської ради 
 

Цюра  
Ірина Олексіївна 

- начальник відділу бухгалтерського обліку та 
звітності виконкому Пирятинської міської 
ради 
 

 

Секретар міської ради Сергій ПАЗЮК 


