
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

Про передачу витрат на ремонт блоку конференц-залів за адресою:                        

м. Полтава, вул. Соборності, 45 на баланс, в оперативне управління  

Комунальної установи Полтавської обласної ради з експлуатації 

адміністративних будівель 

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком проходження документів 

при прийнятті майна до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Полтавської області та передачі такого майна до інших форм власності, затвердженим 

рішенням одинадцятої сесії Полтавської обласної ради п’ятого скликання від 08 

листопада 2007 року «Про затвердження Положень з управління майном спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ і міст Полтавської області», розглянувши 

звернення Департаменту будівництва, містобудування і архітектури Полтавської 

обласної військової адміністрації від 05.05.2022 № 04.2-25/542; 05.05.2022 № 04.2-

25/543, з метою ефективного використання майна спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Полтавської області, 

 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати безоплатно в межах спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Полтавської області з балансу Департаменту будівництва, містобудування 

і архітектури Полтавської обласної військової адміністрації (обласної державної 

адміністрації) на баланс Комунальної установи Полтавської обласної ради з 

експлуатації адміністративних будівель витрати: 

- за об’єктом: «Капітальний ремонт внутрішніх мереж звукофікації блоку 

конференц-залів за адресою м. Полтава, вул. Соборності, 45»; 

- за об’єктом: «Капітальний ремонт приміщень блоку конференц-залів за адресою 

м. Полтава, вул. Соборності, 45», 

згідно з переліком майна, що додається на 4 аркушах. 

 

2. Департаменту будівництва, містобудування і архітектури Полтавської обласної 

військової адміністрації (обласної державної адміністрації) створити комісію з 

приймання-передачі майна. 
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3. Комісії в місячний термін здійснити приймання-передачу майна та подати акт 

приймання-передачі на затвердження голові обласної ради. 

 

4. Організацію виконання цього рішення покласти на: Департамент будівництва, 

містобудування і архітектури Полтавської обласної військової адміністрації (обласної 

державної адміністрації); Управління майном обласної ради, контроль за його 

виконанням – на постійну комісію обласної ради з питань житлово-комунального 

господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку. 

 

 

 

Голова обласної ради Олександр БІЛЕНЬКИЙ 
 



Додаток  

до рішення пленарного засідання 

четвертої сесії обласної ради восьмого 

скликання 

17.09.2022 № 

 

ПЕРЕЛІК 

витрат за об’єктом, що передаються безоплатно в межах спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області 

 

№ 

п/п  
Найменування Кількість 

Первісна 

балансова 

вартість 

(грн.коп.) 

1 

Витрати за об’єктом «Капітальний 

ремонт приміщень блоку 

конференц-залів за адресою                 

м. Полтава, вул. Соборності, 45»: 

 

37 007 411,50 

 - epson ELPLM11 1 43 833,33 

 - epson EB-L1100U 1 306 833,33 

 - екран 6000х4000 см 1 175 952,50 

 - щит ЩОА-2 1 1 247,12 

 - щит ЩОА-1 1 1 247,12 

 - щит ЩО-2 1 15 521,50 

 - щит ЩО-1 1 22 744,42 

 - щит ЩО-3 1 891,54 

 - щит ЩО-4 1 519,74 

 - щит 12мод.  1 460,40 

 - крісло секційне 158 872 539,20 

 - крісло окремо розташоване 114 566 580,00 

 - трибуна на 5 місць 1 104 750,38 

 - трибуна для виступів тип 1 1 42 490,13 
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 - трибуна для виступів тип 2 1 36 426,53 

 - стіл президії 5285x550x1090h 1 102 093,50 

 - стіл президії 7015x550x1090h 1 135 512,00 

 - стіл президії 8875x550x1090h 2 342 876,00 

 - стіл президії 1685х550х1090h 7 227 843,98 

 - стіл президії 9015х550х1090h 2 348 092,00 

 - стіл президії 9100х550х1090h 2 351 569,00 

 - стіл президії 8590х550х1090h 1 165 933,00 

 - стіл президії 10290х550х1090h 1 198 771,00 

 - стіл для медіа 3818х550х1230h 2 348 092,00 

 
- шафа для гардеробу тип 1   

2325х650х2060 
9 211 276,35 

 
- шафа для гардеробу тип 2   

1835х650х2060 
2 40 425,16 

 - стійка гардеробна 18530х550х11 1 284 087,24 

 
- стільниця тип 1    3590х500 

(товщ.300) 
1 60 000,00 

 - левретка в санвузол 2 21 360,00 

 - стільниця тип 2 1 92 000,00 

 
- підвісна конструкція з дзеркалом 

тип 1 
1 30 000,00 

 - кабінки для санвузлу 6 39 000,00 

 
- стільниця тип 3   3570х500 

(товщ.300) 
1 60 000,00 

 
- стільниця тип 4   3000х1200 

(товщ.300) 
1 138 000,00 

 
- підвісна конструкція з дзеркалом 

тип 2 
1 30 000,00 

 - кабінки для санвузлу 2 3 22 500,00 

 - кабінки для санвузлу 3 3 22 500,00 
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- дзеркало індивід.виготовлення 

4370х2280 (11,6 м2) 
1 23 200,00 

 
- дзеркало  індивід.виготовлення 

4390х2250   (11,5 м2) 
1 23 000,00 

 
- дзеркало  індивід.виготовлення 

3620х1309   (4,7 м2) 
1 9 400,00 

 
- дзеркало  індивід.виготовлення 

3568х1537   (5,5 м2) 
1 11 000,00 

 
- дзеркало  індивід.виготовлення 

1400х1600   (2,2 м2) 
1 4 400,00 

 
- дзеркало  індивід.виготовлення 

900х1600 (1,4 м2) 
1 2 800,00 

 
- дзеркало  індивід.виготовлення 

1355х1509   (2,0 м2) 
1 4 000,00 

 
- дзеркало  індивід.виготовлення 

1355х1842   (2,5 м2) 
1 5 000,00 

 - картини 9 48 750,03 

 - оздоблення балконів 2 66 666,66 

 - загальнобудівельні роботи 1 31 345 226,34 

2 

Витрати за об’єктом: «Капітальний 

ремонт внутрішніх мереж 

звукофікації блоку конференц-залів 

за адресою м. Полтава,  

вул. Соборності, 45» 

 

1 381 705,50 

 Підсилювач 4х125Вт, DSP,PLM-

4P125 
1 88 546,67 

 

Пристрій придушення акустичного 

зворотнього зв`язку Plena, LBB 

1968/00 

1 35 176,68 

 Пульт делегата HCS-4337ND_D/50 11 522 643,00 

 Маршрутизатор MikroTik 1 3 304,72 

 

Комплект  ПК у складі : системний 

блок , маніпулятор типу "миша", 

клавіатура, монитор 24", монитор 

22" 

1 30 300,00 

 

Блок живлення 5А,00-01, 3000VA, 

Energenie EG-UPS-PS,3000-

01,3000VA 

1 11 151,92 

 
Акустична система лінійний масив 

60 Вт,LBC3201/00 
2 65 040,00 
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Начальник Управління      Леся КОМОРНА 

 

 
Відеореєстратор Hikvision 

7108HQHI (2 XHDD6480 1Tb) 
1 5 904,00 

 
Конденсаторний мікрофон  на 

гнучкій стійці,LBB1949/00  
2 8 640,00 

 

Корпусна акустична система, 

металевий 

корпус,   50 Вт,  IP 65, 100 В / 8 Ом, 

темний, LB1-UM50E-D  

10 
187 200,00 

 

 Загальнобудівельні роботи 1 423 798,51 

Всього  38 389 117,00 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проєкту рішення «Про передачу витрат на ремонт блоку 

конференц-залів за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 45  

на баланс, в оперативне управління 

Комунальної установи Полтавської обласної ради з експлуатації 

адміністративних будівель» 
 

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: ефективне використання майна спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Полтавської області. 
 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 
 

Звернення Департаменту будівництва, містобудування і архітектури 

Полтавської обласної військової адміністрації: від 05.05.2022 № 04.2-25/542;  

від 05.05.2022 № 04.2-25/543. 
 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 
 

Прийняття цього рішення сприятиме ефективному використанню майна 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області. 
 

3. Суть проєкту рішення 
 

Згідно з проєктом рішення в межах спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Полтавської області передаються витрати на ремонт 

блоку конференц-залів з балансу Департаменту будівництва, містобудування і 

архітектури Полтавської обласної військової адміністрації (обласної державної 

адміністрації) на баланс, в оперативне управління Комунальної установи 

Полтавської обласної ради з експлуатації адміністративних будівель. 
 

4. Правові аспекти 
 

Проєкт рішення розроблено на підставі Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та регуляторних актів Полтавської обласної ради, 

зокрема Порядку проходження документів при прийнятті майна до спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ і міст Полтавської області та 

передачі такого майна до інших форм власності, затвердженого рішенням 

одинадцятої сесії Полтавської обласної ради п’ятого скликання від 08 

листопада 2007 року. 
 

 

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 

 


