
                                                                                 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 30 вересня 2021 року                                                                                      № 16/19-21 

м.Бурштин 

  

Про безоплатну передачу на баланс КП «Житловик»  

основних засобів, що перебувають у власності  

Бурштинської міської територіальної громади  

в особі Бурштинської міської ради 
 

 

Розглянувши звернення старости Дем’янівського старостинського округу Степана 

Вербовського (вхід. лист № 2973/02-28 від 02.09.2021) щодо передачі КНС по вул. Львівська, 

1 Травня на баланс та обслуговування КП «Житловик», керуючись ст. ст. 25, 26, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 

вирішила: 
 

1. Надати згоду на безоплатне прийняття від Підприємства житлово - комунального 

господарства с.Задністрянське у власність Бурштинської міської територіальної громади в 

особі Бурштинської міської ради та на баланс Бурштинської міської ради наступних 

основних засобів: 

1.1. приміщення котельні, інвентарний номер 000030, рік випуску 2002, первісна 

(переоцінена) вартість 348230,00 грн., залишкова вартість 190560,43 грн., нараховано знос 

157669,57 грн.; 

1.2. жилі будинки, інвентарний номер 000021, рік випуску 1956, первісна (переоцінена) 

вартість 1980075,00 грн., залишкова вартість 1336039,13 грн., нараховано знос 644035,87 

грн.; 

1.3. будівлі радгоспні, інвентарний номер 000031, рік випуску 1976, первісна 

(переоцінена) вартість 367281,00 грн., залишкова вартість 367281,00 грн.; 

1.4. автодороги, тротуари, інвентарний номер 000019, рік випуску 1957, первісна 

(переоцінена) вартість 77443,31 грн., залишкова вартість 77443,31 грн.; 

1.5. дороги села, інвентарний номер 000020, рік випуску 1994, первісна (переоцінена) 

вартість 80127,22 грн., залишкова вартість 80127,22 грн.; 

1.6. передавальний водопровід, інвентарний номер 000012, рік випуску 2008, первісна 

(переоцінена) вартість 265095,09 грн., залишкова вартість 265095,09 грн.; 

1.7. каналізаційна мережа ( водопровід фек. вод), інвентарний номер 000010, рік 

випуску 1976, первісна (переоцінена) вартість 15164,28 грн., залишкова вартість 15164,28 

грн.; 

1.8. каналізаційна мережа ( водопровід фек. вод), інвентарний номер 000011, рік 

випуску 1976, первісна (переоцінена) вартість 1242,22 грн., залишкова вартість 1242,22 грн.; 



1.9. наружна каналізація 21 м., інвентарний номер 000027, первісна (переоцінена) 

вартість 768,99 грн., залишкова вартість 768,99 грн.; 

1.10. зовнішній газопровід, інвентарний номер 000029, первісна (переоцінена) вартість 

грн. 16197,86 грн., залишкова вартість 16197,86 грн.;  

1.11. очисні  споруди « Джерело», інвентарний номер 000032, рік випуску 2012, 

первісна (переоцінена) вартість 2818090,92 грн., залишкова вартість 2818090,92 грн.; 

1.12. каналізаційна мережа і КНС (пр.-кт. Шевченка, вул. Шевченка, Л. Українки (1-ша 

черга), інвентарний номер 000034, рік випуску 2015, первісна (переоцінена) вартість 

1069806,79 грн., залишкова вартість 1069806,79 грн.; 

1.13. каналізаційна мережа (вул. Новоселів, Д. Галицького, Переїздна, І. Франка (2-га 

черга), інвентарний номер 000035, рік випуску 2015, первісна (переоцінена) вартість 

1370309,85 грн., залишкова вартість 1370309,85 грн.; 

1.14. генератор бензиновий Glendale GP7500L-GEE1, інвентарний номер 000033, рік 

випуску 2012, первісна (переоцінена) вартість 18985,00 грн., залишкова вартість 18985,00 

грн.; 

1.15. насос погружний дренажний, інвентарний номер 000036, рік випуску 2017, 

первісна (переоцінена) вартість 1800,00 грн., залишкова вартість 1800,00 грн.; 

1.16. насос погружний дренажний, інвентарний номер 000037, рік випуску 2017, 

первісна (переоцінена) вартість 1800,00 грн., залишкова вартість 1800,00 грн.; 

1.17. насос погружний дренажний, інвентарний номер 000038, рік випуску 2020, 

первісна (переоцінена) вартість 1800,00 грн., залишкова вартість 1800,00 грн.; 

1.18. лічильник водопровідний, інвентарний номер 000013, рік випуску 2010, первісна 

(переоцінена) вартість 2000,00 грн., нараховано знос 2000,00 грн., залишкова вартість 0,00 

грн. 

2. Безоплатно передати на баланс КП «Житловик» наступні основні засоби, що 

перебувають у власності Бурштинської міської територіальної громади в особі Бурштинської 

міської ради: 

2.1. каналізаційна насосна станція по вул. Львівська в с. Дем’янів, 2018 рік, інвентарний 

номер 101350001, первісна (переоцінена) вартість 867 373,00 грн.; 

2.2. каналізаційна насосна станція по вул. 1 Травня в с. Дем’янів, 2006 рік, інвентарний 

номер 101350002, первісна (переоцінена) вартість 227 450,00 грн.; 

2.3. автомобіль УАЗ-3962, реєстраційний номер 074-67ІВ, рік випуску 2001, 

інвентарний номер 10510011, заводський номер 41780В, № шасі (рами, кузова) Y0034905, 

Y0035886, балансова вартість 24734, 00 грн., нараховано знос 24734,00 грн.; 

2.4. передавальний водопровід, інвентарний номер 000012, рік випуску 2008, первісна 

(переоцінена) вартість 265095,09 грн., залишкова вартість 265095,09 грн.; 

2.5. каналізаційна мережа ( водопровід фек. вод), інвентарний номер 000010, рік 

випуску 1976, первісна (переоцінена) вартість 15164,28 грн., залишкова вартість 15164,28 

грн.; 

2.6. каналізаційна мережа ( водопровід фек. вод), інвентарний номер 000011, рік 

випуску 1976, первісна (переоцінена) вартість 1242,22 грн., залишкова вартість 1242,22 грн.; 

2.7. наружна каналізація 21 м., інвентарний номер 000027, первісна (переоцінена) 

вартість 768,99 грн., залишкова вартість 768,99 грн.;  

2.8. очисні  споруди « Джерело», інвентарний номер 000032, рік випуску 2012, первісна 

(переоцінена) вартість 2818090,92 грн., залишкова вартість 2818090,92 грн.; 

2.9. каналізаційна мережа і КНС (пр.-кт. Шевченка, вул. Шевченка, Л. Українки (1-ша 

черга), інвентарний номер 000034, рік випуску 2015, первісна (переоцінена) вартість 

1069806,79 грн., залишкова вартість 1069806,79 грн.; 

2.10. каналізаційна мережа (вул. Новоселів, Д. Галицького, Переїздна, І. Франка (2-га 

черга), інвентарний номер 000035, рік випуску 2015, первісна (переоцінена) вартість 

1370309,85 грн., залишкова вартість 1370309,85 грн.; 



2.11. генератор бензиновий Glendale GP7500L-GEE1, інвентарний номер 000033, рік 

випуску 2012, первісна (переоцінена) вартість 18985,00 грн., залишкова вартість 18985,00 

грн.; 

2.12. насос погружний дренажний, інвентарний номер 000036, рік випуску 2017, 

первісна (переоцінена) вартість 1800,00 грн., залишкова вартість 1800,00 грн.; 

2.13. насос погружний дренажний, інвентарний номер 000037, рік випуску 2017, 

первісна (переоцінена) вартість 1800,00 грн., залишкова вартість 1800,00 грн.; 

2.14. насос погружний дренажний, інвентарний номер 000038, рік випуску 2020, 

первісна (переоцінена) вартість 1800,00 грн., залишкова вартість 1800,00 грн.; 

2.15. лічильник водопровідний, інвентарний номер 000013, рік випуску 2010, первісна 

(переоцінена) вартість 2000,00 грн., нараховано знос 2000,00 грн., залишкова вартість 0,00 

грн. 

3. Міському голові своїм розпорядженням створити комісію, якій прийняти безоплатно 

та поставити на баланс Бурштинської міської ради основні засоби, вказані в пункті 1 даного 

рішення, та якій безоплатно передати на баланс КП «Житловик» основні засоби, вказані в 

пункті 2 даного рішення, з оформленням відповідних актів приймання-передачі. 

4. Бухгалтерській службі міської ради (Олена Тріщук) зняти з балансу основні засоби, 

вказані в пункті 2 даного рішення. 

5. Координацію за виконанням даного рішення покласти на відділ житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Бандура). 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Івана Драгуна та голову постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, 

житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту Андрія Савчака. 

 

 

 

Міський голова                                                                                  Василь Андрієшин 

 


