
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про внесення змін до рішення Полтавської обласної ради від 26.07.2022 № 439 

«Про приймання-передачу майна спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Полтавської області» 

 

Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43, частинами 2, 5 статті 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернення КП ПОР 

«Полтававодоканал», з метою приведення назви основних засобів у відповідність до 

технічної документації, 

 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення пленарного засідання чотирнадцятої позачергової 

сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання від 26.07.2022 № 439 «Про 

приймання-передачу майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Полтавської області»:  

1.1 викласти в новій редакції абзац 3 пункту 1:  

« - виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та 

спорудами (будівля підвищувальної насосної станції, загальною площею 28,3 кв. м) з 

обладнанням за адресою: вул. Котляревського, 22Н, м. Полтава із власності ТОВ 

"Сучасний дім"», 

1.2. викласти в новій редакції пункт 2 додатку 1:  

«Перелік майна, що приймається у спільну власність територіальних громад сіл, 

селищ, міст Полтавської області», що додається на 1 аркуші. 

 

2. Організацію виконання цього рішення покласти на Управління майном 

обласної ради, контроль за його виконанням – на постійні комісії обласної ради з 

питань: житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, 

транспорту та зв’язку; бюджету та управління майном. 

 

 

 

Голова обласної ради Олександр БІЛЕНЬКИЙ 

 



Додаток  

до рішення пленарного засідання 

сімнадцятої сесії обласної ради 

восьмого скликання 

17.09.2022 № 

17.09.2022  

2 Виробничий будинок з господарськими 

(допоміжними) будівлями та спорудами (будівля 

підвищувальної насосної станції, загальною 

площею 28,3 м2) з обладнанням по  

вул. Котляревського, 22Н, м. Полтава:                                               

-.будівля підвищувальної насосної станції, 

загальною площею 28,3 м2 (стіни з цегли, вікна 

пластикові, підлога бетонна, покриття плитка, 

перекриття з/б плити, двері залізні). 

Обладнання: 

-.насос Saer IR 65-160В (11 кВт. – 2900 об/min,  

380 В, Q - 30-110 м3/год, Н - 38,3-27,8 м.) –  

3 шт.; 

-.насос Saer Type ВР/4 (1,1 кВт. – 2850 об/min,  

V-230- 400 , Q- м3/год 9-32 Н – 21,4-10) - 2 шт.; 

-.ввідно - облікова шафа (лічильник NIK  

№ 0290528 (показники: А+: 41200 кВт.год. та 

R+:4122 кВАр.год) – 1 шт.; 

-.лічильник води D 100, Q - 1,6 м3/год,  

№ 15332459 - 1 шт., показ. ліч. 044381 м3; 

- засувка D 150 – 8 шт.; 

- засувка батерфляй D 80 – 3 шт.; 

- засувка чавунна D 80 –3 шт.; 

-.трубопроводи обв’язки насосної станції 

четвертого підйому D 63, L= 3 м – 1 шт.; 

- манометр D ½ - 15 мм. – 4 шт.; 

-.конвектор настінний RONDO ECMT 1000 w –  

3 шт.; 

- лічильник холодної води на умивальник Gidrotek 

К-Т, Е-Т Q - 1,6 м3/год - U, рік випуску 2020 р., 

заводський номер 00558123 -1 шт., показ. ліч. 

00000,27 м3, 

на баланс, у господарське відання, як внесок до 

розміру статутного капіталу КП ПОР 

«Полтававодоканал» із власності ТОВ «Сучасний 

дім». 
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13 378,53 

 

815,75 

33 478,20 

6 232,03 

1 864,48 

 

18 415,50 

868,45 

 

954,63 

 

 

 

345,18 

 Разом  504 565,92 

 

Начальник Управління 

майном обласної ради                                                                  Леся КОМОРНА 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проєкту рішення «Про внесення змін до рішення Полтавської обласної 

ради від 26.07.2022 № 439 "Про приймання-передачу майна спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області"» 

 

Розробник проєкту рішення: постійна комісія обласної ради з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та 

зв’язку. Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: приведення назви основних засобів у відповідність до технічної 

документації. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Проєкт рішення розроблено Управлінням майном обласної ради за 

ініціативи КП ПОР «Полтававодоканал», викладеній у листах від 08.08.2022              

№ 4/2498 та від 27.09.2022 № 4/3071. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Прийняття цього рішення передбачає внесення змін, необхідне для 

правильного відображення у бухгалтерському обліку основних засобів, які 

підприємством утримуються з метою використання їх у господарській 

діяльності. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Відповідно до проєкту цього рішення вносяться зміни до рішення 

пленарного засідання чотирнадцятої позачергової сесії Полтавської обласної 

ради восьмого скликання від 26.07.2022 № 439 «Про приймання-передачу 

майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської 

області», виклавши у новій редакції абзац 3 пункту 1 та пункт 2 додатку 1. 

 

4. Правові аспекти 

 

Проєкт рішення розроблено на підставі Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Реалізація цього рішення не потребує фінансових витрат. 
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6. Позиція заінтересованих осіб 

 

З’ясування позицій зацікавлених сторін та органів не потребує. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення не підлягає громадському обговоренню.  

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією. 

 

9. Прогноз результатів 

 

Реалізація рішення сприятиме ефективному використанню майна спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області. 

 

 
 

Голова постійної комісії 

обласної ради з питань 

житлово-комунального господарства, 

енергозбереження, будівництва, 

транспорту та зв’язку Сергій БЄЛАШОВ 

 



Порівняльна таблиця 

до проєкту рішення «Про внесення змін до рішення Полтавської обласної ради від 26.07.2022  

№ 439 "Про приймання-передачу майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ,  

міст Полтавської області"» 
 

№ 

пп 

Текст рішення  

від 26.07.2022 № 439 

«Про приймання-передачу майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської 

області» 

Текст проєкта рішення 

«Про внесення змін до рішення Полтавської обласної 

ради від 26.07.2022 № 439 "Про приймання-передачу 

майна спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Полтавської області"» 

1 1. Абзац 3 пункту 1: 

 

« - виробничий будинок з господарськими 

(допоміжними) будівлями та спорудами (каналізаційна 

насосна станція) з обладнанням за адресою: 

вул. Котляревського, 22Н, м. Полтава із власності 

ТОВ "Сучасний дім"». 

 

 

2. Пункт 2 додатку 1: 

 

Виробничий будинок з господарськими 

(допоміжними) будівлями та спорудами по  

вул. Котляревського, 22Н з обладнанням із власності 

ТОВ «Сучасний дім»: 

 

-.будівля підвищувальної насосної станції, загальною 

площею 28,3 м2 (стіни з цегли, вікна пластикові, 

підлога бетонна, покриття плитка, перекриття з/б 

плити, двері залізні); 

 

 

 

1. Внести зміни до абзацу 3 пункту 1 та викласти його в 

новій редакції: 

« - виробничий будинок з господарськими 

(допоміжними) будівлями та спорудами (будівля 

підвищувальної насосної станції, загальною площею 

28,3 кв. м) з обладнанням за адресою: 

вул. Котляревського, 22Н, м. Полтава із власності  

ТОВ "Сучасний дім"». 

 

2. Внести зміни до пункту 2 додатку 1 та викласти його 

в новій редакції: 

Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) 

будівлями та спорудами (будівля підвищувальної 

насосної станції, загальною площею 28,3 кв. м) з 

обладнанням по вул. Котляревського, 22Н, м. Полтава: 

 

-.будівля підвищувальної насосної станції, загальною 

площею 28,3 кв. м (стіни з цегли, вікна пластикові, 

підлога бетонна, покриття плитка, перекриття з/б плити, 

двері залізні). 
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Обладнання: 

-.насос Saer IR 65-160В (11 кВт. – 2900 об/min,  

380 В, Q - 30-110 м3/год, Н - 38,3-27,8 м.) –  

3 шт.; 

-.насос Saer Type ВР/4 (1,1 кВт. – 2850 об/min,  

V-230- 400 , Q- м3/год 9-32 Н – 21,4-10) - 2 шт.; 

-.ввідно - облікова шафа (лічильник NIK  

№ 0290528 (показники: А+: 41200 кВт.год. та R+:4122 

кВАр.год) – 1 шт.; 

-.лічильник води D 100, Q - 1,6 м3/год,  

№ 15332459 - 1 шт., показ. ліч. 044381 м3; 

- засувка D 150 – 8 шт.; 

- засувка батерфляй D 80 – 3 шт.; 

- засувка чавунна D 80 –3 шт.; 

-.трубопроводи обв’язки насосної станції четвертого 

підйому D 63, L= 3 м – 1 шт.; 

- манометр D ½ - 15 мм. – 4 шт.; 

-.конвектор настінний RONDO ECMT 1000 w –  

3 шт.; 

- лічильник холодної води на умивальник Gidrotek К-

Т, Е-Т Q - 1,6 м3/год - U, рік випуску 2020 р., 

заводський номер 00558123 - 1 шт., показ. ліч. 

00000,27 м3, 

на баланс, у господарське відання, як внесок до 

розміру статутного капіталу КП ПОР 

«Полтававодоканал»  

Обладнання: 

-.насос Saer IR 65-160В (11 кВт. – 2900 об/min,  

380 В, Q - 30-110 м3/год, Н - 38,3-27,8 м.) –  

3 шт.; 

-.насос Saer Type ВР/4 (1,1 кВт. – 2850 об/min,  

V-230- 400 , Q- м3/год 9-32 Н – 21,4-10) - 2 шт.; 

-.ввідно - облікова шафа (лічильник NIK  

№ 0290528 (показники: А+: 41200 кВт.год. та R+:4122 

кВАр.год) – 1 шт.; 

-.лічильник води D 100, Q - 1,6 м3/год,  

№ 15332459 - 1 шт., показ. ліч. 044381 м3; 

- засувка D 150 – 8 шт.; 

- засувка батерфляй D 80 – 3 шт.; 

- засувка чавунна D 80 –3 шт.; 

-.трубопроводи обв’язки насосної станції четвертого 

підйому D 63, L= 3 м – 1 шт.; 

- манометр D ½ - 15 мм. – 4 шт.; 

-.конвектор настінний RONDO ECMT 1000 w –  

3 шт.; 

- лічильник холодної води на умивальник Gidrotek К-Т, 

Е-Т Q - 1,6 м3/год - U, рік випуску 2020 р., заводський 

номер 00558123 - 1 шт., показ. ліч. 00000,27 м3, 

на баланс, у господарське відання, як внесок до розміру 

статутного капіталу КП ПОР «Полтававодоканал» із 

власності ТОВ «Сучасний дім» 

 

 

Начальник Управління 

майном обласної ради                                                                                                           Леся КОМОРНА 
 


