
 

 
 

Про приймання-передачу об’єкту «Центр надання послуг в м. Полтава» у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області 

 
 

 
Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43, статтею 59, 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 і 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, розглянувши звернення Департаменту 
будівництва, містобудування і архітектури Полтавської обласної державної 
адміністрації, з метою ефективного використання майна, 
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Прийняти у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 

Полтавської області з балансу Департаменту будівництва, містобудування і 
архітектури Полтавської обласної державної адміністрації: 

- на баланс, в оперативне управління Комунальної установи Полтавської 
обласної ради з експлуатації адміністративних будівель (код ЄДРПОУ 38610131, 
місцезнаходження: 36000, м. Полтава, вул. Балакіна, 42/8) об’єкт «Центр надання 
послуг в м. Полтава»; 

- на баланс, у господарське відання, як внесок до розміру статутного капіталу  
КП ПОР «Полтававодоканал» мережу водопостачання та водовідведення, 
обладнання; 

- на баланс, у господарське відання, як внесок до розміру статутного капіталу 
ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» мережі теплопостачання, обладнання, 

згідно з переліком майна (додаток 1 на 2 аркушах). 
 
2. Передати з балансу Департаменту будівництва, містобудування і архітектури 

Полтавської обласної державної адміністрації на баланс АТ «Полтаваобленерго» 
мережу електропостачання та обладнання, згідно з переліком майна (додаток 2 на                     
1 аркуші). 

 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Друге пленарне засідання четвертої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09 квітня 2021 року    № 151 



 

3. Призначити комісію з приймання-передачі об’єкту «Центр надання послуг в  
м. Полтава», зазначеного у пункті 1, у складі згідно додатку 3 на 2 аркушах. 

 
4. Організацію виконання цього рішення покласти на управління майном 

обласної ради, контроль за виконанням – на постійні комісії обласної ради з питань: 
житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та 
зв’язку; бюджету та управління майном. 
 

 

 

ГОЛОВА  

ОБЛАСНОЇ РАДИ  О. БІЛЕНЬКИЙ 

 



Додаток 1 

до рішення другого пленарного 

засідання четвертої сесії обласної 

ради восьмого скликання 

09.04.2021 № 151 

 

 

ПЕРЕЛІК 

майна, що приймається у спільну власність територіальних громад  

сіл, селищ, міст Полтавської області 

 

№ 

п/п 
Найменування 

Кіль-

кість 

Первісна 

Балансова 

вартість 

(грн.коп.) 

1 На баланс в оперативне управління, як 

внесок до розміру статутного капіталу  

Комунальної установи Полтавської 

обласної ради з експлуатації 

адміністративних будівель: 

- 3-х поверхова будівля загальною площею 

1994,66 м2 (з благоустроєм прилеглої 

території); 

- вогнегасник порошковий ОП-5-01; 

- шафа для одягу; 

- тумба під БФП; 

- стіл керівника; 

- стіл офісний; 

- стіл самообслуговування; 

- стіл для нарад; 

- стійка для видачі інформації з 3-ма тумбами і 

мобільними; 

- стійка видачі документів з 2-ма тумбами і 

мобільними; 

- шафа офісна закрита (для одягу); 

- шафа офісна закрита; 

- стелаж офісний відкритий; 

- стелаж-тумба; 

- крісло «Альфа» Он 1/С-38; 

- стілець на рамі Vizitor блеск С-38; 

- стілець ISO GTP BASE STOPKI LS-79; 

- пуф; 

- столик дитячий; 

- диван, 
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68 212 128,84 

 

 

 

 

67 357 949,87 

 

10479,17 

35925,44 

212111,24 

14273,86 

156909,98 

12328,80 

26974,82 

96109,25 

 

57000,79 

 

13072,26 

45002,10 

49662,76 

41922,67 

19240,06 

7751,48 

15741,79 

12119,90 

2641,30 

24911,30 
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Департамент будівництва, містобудування і 

архітектури Полтавської обласної державної 

адміністрації. 
2 На баланс у господарське відання, як внесок 

до розміру статутного капіталу  ПОКВПТГ 

«Полтаватеплоенерго»: 

Мережа теплопостачання протяжністю 200 м. 

(відповідно до проєкту) 

устаткування: 

- датчик зовнішньої температури LG-Ni 1000 

QAC22; 

 -накладний датчик температури LG-Ni 1000 

QAD22; 

- контролер опалення RVD 120-A; 

- лічильник тепла ультразвуковий різьб. 

Ultraheat T550/UH50-B50Q (Tmax=150 C, 

Qn=6/0m3/ч, архіватором, в комплекті з 

термоперетворювачами Pt500) DN25 та 

Модуль M-Bus для дистанційного считування 

даних з теплолічильників T550/UH-50 , що 

встановлені в ситемі диспетчеризації , WZU-

MB G4; 

- модуль кімнатний QAA50.110/101; 

- циркуляційний безсальниковий насос 

"WILO" TOP-S 40/10 EM PN6/10 ( в комплекті), 

Департамент будівництва, містобудування і 

архітектури Полтавської обласної державної 

адміністрації 

 

 

 

200 м 
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1 

1 

1 255 892,03 

 

 

1 170 828,64 

 

 

1 015,82 

 

2 360,69 

 

13 155,79 

13 951,92 

 

 

 

 

 

 

3 581,57 

50 997,60 

3 На баланс у господарське відання, як внесок 

до розміру статутного капіталу КП ПОР 

«Полтававодоканал»: 

- мережа водопостачання; 

- мережа водовідведення; 

-  насосна станція підвищення тиску СО-2 

MVIS 402 ER-EB; 

Департамент будівництва, містобудування і 

архітектури Полтавської обласної державної 

адміністрації. 

 

 

 

107 м. 

49 м. 

1 

 

 

1 069 342,95 

 

 

278 103,34 

3 194 835,98 

278 574,82 

 

 

ВСЬОГО 3 751 514,14 



    Додаток 2 

до рішення другого пленарного 

засідання четвертої сесії обласної 

ради восьмого скликання 

09.04.2021 № 151 

 

 

ПЕРЕЛІК 

майна, що передається  

 

 

 

 
 

№ 

п/п 
Найменування кількість 

Первісна 

Балансова 

вартість 

(грн.коп.) 
1 на баланс АТ «Полтаваобленерго» 

Мережа електропостачання протяжністю 165 м. 

(відповідно до проєкту) 

устаткування: 

- колодка з`єднувальна СК; 

- лічильник електронний трифазний НІК 2303-

АП1; 

- металоконструкція шафи виносна 2000х80х400 

з клемной зборкою; 

- муфта з'єднувальна СТП-1-150/240; 

- трасформатор струму Т-0,66-1-0,5-200/5 УЗ; 

- лічильник електронний, 

Департамент будівництва, містобудування і 

архітектури Полтавської обласної державної 

адміністрації 

 

165 м. 

 

 

2 

2 

 

1 

 

1 

6 

2 

 

297 191,22 

 

 

704,64 

6 450,17 

 

12 141,97 

 

1 136,48 

1 881,94 

29 619,12 

ВСЬОГО 349 125,54 



    Додаток 3 

до рішення другого пленарного 

засідання четвертої сесії обласної 

ради восьмого скликання 

09.04.2021 № 151 
.  

 

СКЛАД КОМІСІЇ 

з приймання-передачі об’єкту «Центр надання послуг в  м. Полтава» 

 

 
ГОЛОВА КОМІСІЇ: 

 

  

Слободян 

Олександр Олександрович 

- перший заступник директора 

Департаменту будівництва, 

містобудування і архітектури 

Полтавської обласної державної 

адміністрації; 

 

 

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:  

 
 

Мороховець  

Ігор Анатолійович  

- заступник начальника управління 

майном обласної ради; 

Брюхань 

Володимир Володимирович 

 

-  директор Комунальної установи 

Полтавської обласної ради з 

експлуатації адміністративних будівель. 

 

Сас 

Світлана Вікторівна 

 

- головний бухгалтер – начальник відділу 

обліку, фінансово-господарського 

забезпечення Комунальної установи 

Полтавської обласної ради з 

експлуатації адміністративних будівель;  
Коршунов 

Андрій Андрійович 

 

- завідуючий господарського відділу 

Комунальної установи Полтавської 

обласної ради з експлуатації 

адміністративних будівель;  
Ярмак 

Оксана Петрівна 

 

- заступник начальника управління – 

начальник відділу технічного нагляду 

управління капітального будівництва 

Департаменту будівництва, 

містобудування і архітектури 

Полтавської обласної державної 

адміністрації;  
Скоряк 

Ірина Василівна 

- головний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку та фінансового 

забезпечення управління кадрового, 

фінансового та адміністративно-

господарського забезпечення 



2 
 

Департаменту будівництва, 

містобудування і архітектури 

Полтавської обласної державної 

адміністрації;  
Білокінь 

Віталій Сергійович  

- головний спеціаліст відділу проєктно-

кошторисної роботи управління 

капітального будівництва Департаменту 

будівництва, містобудування і 

архітектури Полтавської обласної 

державної адміністрації. 

 

 

 

 


