
                                                                                            
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

                                   СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 29 вересня 2017 року                           м.Бурштин            № 09/36-17 

 

Про безоплатну передачу машини 

навантажувально-прибиральної 

на базі трактора на баланс КП «Житловик» 
 

 

         З метою забезпечення стабільної та безперебійної діяльності КП «Житловик»,  

керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст. 3 Закону 

України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності»,  врахувавши 

рекомендації комісії з питань будівництва, архітектури та ЖКГ, міська рада  
 

вирішила: 
 

1. Провести безоплатну передачу на баланс КП «Житловик» машини навантажувально-

прибиральної на базі трактора згідно із Актом передачі №1 (додається) в складі: 

1.1. трактор «Беларус-320.4» - 1 шт., вартістю  250 000,00 грн. без ПДВ (двісті п’ятдесять 

тисяч гривень, 00 коп.), 2017 року випуску, заводський номер трактора – 31111121, модель 

двигуна LDW 1603 B3, номер двигуна – 7424943, номер трансмісії – 111718, номер кабіни 

– 017472, номер переднього ведучого моста – 111710, номер коробки передач – 111716, 

номер заднього моста – 111713; 

1.2. щітка комунальна МКЩ-1,5 – 1 шт., вартістю 25 000,00 грн. без ПДВ (двадцять п’ять 

тисяч гривень, 00 коп.); 

1.3. фронтальний навантажувач МС-300 для МТЗ 320 – 1 шт., вартістю 41583,34 грн. без 

ПДВ ( сорок одна тисяча п’ятсот вісімдесять три гривні, 34 коп.). 
 

2. Провести безоплатну передачу основних засобів та інших необоротних активів на 

баланс КП «Житловик» згідно із Актом передачі №2 (додається): 

- мотопомпа бензинова Forte FPTW 30 – 1шт., вартістю 7000,00 грн.(сім тисяч гривень, 00 

коп.); 

- контейнер для відходів і сміття (120л) – 50 шт., вартістю 43550,00 грн. (сорок три тисячі 

п’ятсот п’ятдесят гривень, 00 коп.); 

- вакуумний насос КО-503Б02.14.000 – 1шт., вартістю 10888,00 грн. (десять тисяч вісімсот 

вісімдесят вісім гривень, 00 коп.). 
 

2. Директору КП «Житловик» (Марчук В.І.) забезпечити оформлення державної реєстрації 

транспортного засобу та внести відповідні зміни до реєстру бухгалтерського обліку. 
 

3. Контроль за виконанням покласти на першого заступника міського голови В.Гулика та 

голову комісії з питань будівництва, архітектури та ЖКГ Т.Попика. 
 

 

Міський голова                                                                           Роксолана Джура  



 

                                                                                                                Додаток  

                                                                                                            до рішення міської ради 

№ 09/36-17  від 29.09.2017 

 

АКТ  ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ №1 

 

м.Бурштин 

 

Нами представниками: Бурштинська міська рада в особі першого заступника міського 

голови Володимира Романовича Гулика і КП «Житловик» в особі директора Віктора 

Івановича Марчука, складено акт про наступне: Бурштинська міська рада передає, а КП 

«Житловик» приймає наступну продукцію: 

 

 

№ 

п/п 

Назва продукції Один  К-сть Ціна без ПДВ 

1. Трактор «Беларус-320.4»  шт. 1 250 000,00 

2. Щітка комунальна МКЩ-1,5  шт. 1 25 000,00 

3. Фронтальний навантажувач МС-300 для МТЗ 

320  

шт.  1 41 583,34 

* * Разом без ПДВ 316 583,34 

* * ПДВ  63 316,66 

 

* 
 

Всього на суму: 

 

Всього з ПДВ 

 

379 900,00 

 

 

 

Всього на суму: триста сімдесять дев’ять тисяч дев’ятсот гривень 00 копійок, в т.ч. 

ПДВ: 63 316,66 грн. 

 

Транспортні засоби передані в технічно справному стані, кузовні пошкодження відсутні, 

електроустаткування у нормі, ЗІП (зап. частини, інструмент, приналежності) в наявності. 

При огляді продукції будь-яких пошкоджень, несправностей, дефектів не виявлено. 

Претензій немає. 

 

 

ПЕРЕДАВ:                                                                               ПРИЙНЯВ: 

 

Бурштинська міська рада                                                   КП «Житловик» 

Перший заст. міського голови                                              Директор 

                         

 

 

__________________   В.Гулик                                           _________________   В.Марчук 

 
МП                                                                                                 МП 

 

 


