
ПРОЄКТ 

 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про приймання-передачу майна у спільну власність 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», частинами 1, 2 статті 136 

Господарського кодексу України, 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, враховуючи звернення Товариства з обмеженою 

відповідальністю «СУЧАСНИЙ ДІМ», за погодженням Комунального підприємства 

Полтавської обласної ради «Полтававодоканал», з метою ефективного використання 

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

 
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

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

міст Полтавської області майно: 
 

- зовнішні мережі водопостачання до житлових будинків по вул. Олександра 

Бідного, 16, 18, 20, вул. Головка, 15, 17, 17а, 19, 21 та до водопровідної насосної 

станції по вул. Олександра Бідного, 16в у м. Полтава; 

- водопровідну насосну станцію по вул. Олександра Бідного, 16в у м. Полтава з 

обладнанням; 

- зовнішні мережі водовідведення від житлових будинків по вул. Олександра 

Бідного, 16, 18, 20, вул. Головка, 15, 17, 17а, 19, 21 та від водопровідної насосної 

станції по вул. Олександра Бідного, 16в у м. Полтава,  
 

із власності Товариства з обмеженою відповідальністю «СУЧАСНИЙ ДІМ», згідно з 

переліком, що додається на 6 аркушах. 
 

2. Передати на баланс, у господарське відання, як внесок до статутного капіталу, 

Комунальному підприємству Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» майно, 

зазначене у пункті 1. 
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3. Управлінню майном обласної ради створити комісію з приймання-передачі 

майна, зазначеного в пункті 1. 
 

4. 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 

двадцять першої сесії обласної ради 

восьмого скликання 

17.09.2023 № 

 

ПЕРЕЛІК 

майна, що приймається у спільну власність територіальних громад  

сіл, селищ, міст Полтавської області на баланс, у господарське відання, як 

внесок до статутного капіталу КП ПОР «Полтававодоканал»  

із власності ТОВ «Сучасний дім» 

 

№ 

з/п 
Найменування 

Рік 

випу

ску 

Первісна 

балансова 

вартість 

(грн) 
 

1 2 3 4 

I. Зовнішні мережі водопостачання до житлових будинків по 

вул. Олександра Бідного, 16, 18, 20, вул. Головка, 15, 17, 17а, 19, 21 

та до водопровідної насосної станції по вул. Олександра Бідного, 

16в у м. Полтава, а саме: 

942 598,76 

1 Вулична водопровідна мережа по вул. Олександра 

Бідного від пр-ту Миру до вул. Б. Хмельницького 

загальною протяжністю 351,57 пог.м, в т. ч.: 

- труба d-315 мм, ПЕ;  

- камера з залізобетонних блоків розміром 2х2 м –  

3 шт. (в т. ч. ПГ – 3 шт.) 

 

 

2011 

 

 

306 922,48 

168 805,00 

 

138 117,48 

2 Вулична водопровідна мережа (перемичка) по 

 вул. Олександра Бідного між Д 300 (сталь) та Д 315 

(ПЕ) в районі проїзду між житловими будинками  

№ 16 та № 20 по вул. Олександра Бідного загальною 

протяжністю 11,5 пог.м Труба d-315 мм, ПЕ. 

2011 23 560,00 

3 Водопровідний ввід на водопровідну насосну станцію 

по вул. Олександра Бідного, 16в від вуличної мережі 

по вул. Олександра Бідного загальною протяжністю  

58,22 пог.м Труба d-225 мм, ПЕ. 

2011 29 200,00 

4 Водопровідний ввід на водопровідну насосну станцію 

по вул. Олександра Бідного, 16в від квартальної 

водопровідної мережі, що проходить між кварталом 

забудови та торгівельним центром загальною 

протяжністю 163,29 пог.м, в т. ч.: 

- труба d-225 мм, ПЕ; 

- камера з залізобетонних блоків розміром 3х3 м – 1 шт.; 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

118 607,38 

60 055,0 

46 039,16 
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- колодязь з залізобетонних кілець Д 1500 мм – 1 шт.; 

- колодязь з залізобетонних кілець Д 2000 мм – 1 шт.  

(в т. ч. ПГ – 1 шт.). 

9 536,66 

 

2 976,56 

5 Внутрішньоквартальна водопровідна мережа  

Д 160 мм від водопровідної насосної станції по  

вул. Олександра Бідного, 16в до камери переключення 

біля насосної станції загальною протяжністю 16,60 

пог.м (в дві нитки по 8,3 м). Труба d-160 мм, ПЕ. 

2014 25 729,16 

6 Внутрішньоквартальна водопровідна мережа  

Д 110 мм від водопровідної насосної станції по  

вул. Олександра Бідного, 16в до камери переключення 

біля насосної станції загальною протяжністю  

15,00 пог.м (в дві нитки по 7,5 м). Труба d-110 мм, ПЕ. 

2014 8 618,11 

7 Внутрішньоквартальна водопровідна мережа від 

камери переключення біля насосної станції по  

вул. Олександра Бідного, 16в до водопровідного 

колодязя на автостоянці між житловими будинками по 

вул. Олександра Бідного, 18 та вул. Олександра 

Бідного, 20 загальною протяжністю 16,61 пог.м,   

в т. ч.: 

- труба d-160 мм, ПЕ; 

-  колодязь з залізобетонних кілець Д 1500 мм – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

23 789,34 

17 770,54 

6 018,80 

8 Внутрішньоквартальна водопровідна мережа  

Д 160 мм від камери переключення біля насосної 

станції по вул. Олександра Бідного, 16в до колодязя 

біля житлового будинку по вул. Головка, 21 загальною 

протяжністю 162,96 пог.м , в т. ч.: 

- труба d-160 мм, ПЕ; 

- камера з залізобетонних блоків розміром 3х3 м –  

3 шт.; 

- камера з залізобетонних блоків розміром 2х2 м –  

1 шт.; 

- колодязь з залізобетонних кілець Д 2000 мм – 1 шт.; 

- колодязь з залізобетонних кілець Д 1500 мм – 1 шт. 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

156 870,47 

47 085,0 

 

44 154,32 

 

46 039,17 

6 018,80 

13 573,18 

9 Внутрішньоквартальна водопровідна мережа  

Д 110 мм від камери переключення біля насосної 

станції по вул. Олександра Бідного, 16в до камери 

переключення біля житлового будинку по  

вул. Головка, 19 загальною протяжністю 103,4 пог.м 

Труба d-110 мм, ПЕ 

2014 21 500,00 

10 Водопровідна мережа від водопровідного колодязя на 

автостоянці між житловими будинками по  
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вул. Олександра Бідного, 18 та вул. Олександра 

Бідного, 20 до житлового будинку по вул. Олександра 

Бідного, 16 – водопровідний ввід загальною 

протяжністю 48,5 пог.м Труба d-110 мм, ПЕ 

2014 13 500,0 

11 Водопровідна мережа від водопровідного колодязя на 

автостоянці між житловими будинками по  

вул. Олександра Бідного, 18 та вул. Олександра 

Бідного, 20 до житлового будинку по вул. Олександра 

Бідного, 20 – водопровідний ввід загальною 

протяжністю 79,89 пог.м Труба d-110 мм, ПЕ 

2011 20 085,0 

12 Водопровідна мережа від внутрішньоквартальної 

водопровідної мережі Д 160 мм, Д 110 мм до 

житлового будинку по вул. Олександра Бідного, 18 – 

водопровідний ввід загальною протяжністю  

48,6 пог.м (в дві нитки по 24,3 м). Труба d-110 мм, ПЕ 

2014 13 500,0 

13 Водопровідна мережа від внутрішньоквартальної 

водопровідної мережі Д 160 мм, Д 110 мм до 

житлового будинку по вул. Головка, 17 – 

водопровідний ввід загальною протяжністю  

41,6 пог.м (в дві нитки по 20,8 м). Труба d-110 мм, ПЕ 

2014 77 511,08 

14 Водопровідна мережа від внутрішньоквартальної 

водопровідної мережі Д 160 мм, Д 110 мм до 

житлового будинку по вул. Головка, 19 – 

водопровідний ввід загальною протяжністю  

44,0 пог.м (в дві нитки по 22,0 м). Труба d-110 мм, ПЕ 

2014 9 388,93 

15 Водопровідна мережа від внутрішньоквартальної 

водопровідної мережі Д 160 мм, Д 110 мм до 

житлового будинку по вул. Головка, 17а – 

водопровідний ввід загальною протяжністю  

104,95 пог.м Труба d-110 мм, ПЕ 

2017 56 512,0 

16 Водопровідна мережа від внутрішньоквартальної 

водопровідної мережі Д 160 мм до житлового будинку 

по вул. Головка, 15 – водопровідний ввід загальною 

протяжністю 5,60 пог.м Труба d-110 мм, ПЕ 

2017 4 055,0 

17 Водопровідна мережа від внутрішньоквартальної 

водопровідної мережі Д 160 мм до житлового будинку 

по вул. Головка, 21 – водопровідний ввід загальною 

протяжністю 9,80 пог.м Труба d-110 мм, ПЕ 

2018 33 249,81 

II. Водопровідна насосна станція по вул. Олександра Бідного, 16в з 

обладнанням, а саме: 

1 413 001,33 

1 1). Будівля насосної станції загальною площею 60,3 м2 

(стіни з цегли, вікна пластикові, підлога бетонна, 

  

1 204 345,90 
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покриття плитка, перекриття 3/б плити, двері залізні); 

2). Обладнання, в т. ч.: 

- станція керування та захисту ТК 112-ЧП-Н1М –  

1 шт. з насосами Pentax U9SL-400/7Т – 2 шт. 

(номінальна потужність 3 кВт, максимальна 

продуктивність 83,3 м3/год, максимальний напір  

14,3 м); 

- насосна станція IPV GHV 1-40 – 1 шт. з насосами 

Pentax CM 50-160 A - 4 шт. (номінальна потужність 7,5 

кВт, максимальна продуктивність 78 м3/год, 

максимальний напір 37 м.);  

- засувка D 150 – 9 шт.; 

- засувка D 100 – 2 шт.; 

- лічильник води Gross WPK –UA 100 мм - 1 шт.  

60 м3/h; 16 bar; 

- ввідно-облікова шафа (лічильник НІК 2303 АРП 1  

№ 0148424) - 1 шт.; 

- ящик силовий розриву ЯПРП - 100 – 1 шт.; 

3). Електрична мережа, в т. ч.: 

- кабельна лінія 0,4 кВ відТП-651 до насосної  по  

вул. Олександра Бідного, 16в ввід 1 кабель № 1         

2011 року будівництва, прокладена кабелем марки 

АВВГ  

3х25 мм2 + 1х16 мм2 довжиною 20 м; 

- кабельна лінія 0,4 кВ від ТП-651 до насосної по  

вул. Олександра Бідного, 16в ввід 2 кабель № 2 

 2011 року будівництва, прокладена кабелем марки 

АВВГ 3х25 мм2 + 1х16 мм2 довжиною 23 м 

 

184 052,07 

 

 

 

 

74 200,42 

 

 

 

83 906,00 

16 848,15 

2 002,50 

 

2 148,33 

 

3 446,67 

1 500,00 

24 603,36 

 

 

 

12 301,68 

 

 

 

12 301,68 

III. Зовнішні мережі водовідведення від житлових будинків по вул. 

Олександра Бідного, 16, 18, 20, вул. Головка, 15, 17, 17а, 19, 21, та 

від водопровідної насосної станції по  

вул. Олександра Бідного, 16в у м. Полтава, а саме: 

683 288,19 

1 Дворова каналізаційна мережа від житлового будинку 

вул. Олександра Бідного, 16 загальною протяжністю  

115,44 пог.м, в т. ч.: 

- труба d-160 мм, ПВХ 

- колодязь із залізобетонних кілець Д 1000 мм – 8 шт. 

- колодязь із залізобетонних кілець Д 1500 мм – 1 шт. 

 

 

2014 

 

 

66 733,11 

35 919,78 

23 812,50 

7 000,83 

2 Дворова каналізаційна мережа від житлового будинку 

вул. Олександра Бідного, 18 загальною протяжністю  

87,45 пог.м, в т. ч.: 

- труба d-160 мм, ПВХ; 

 

 

2014 

 

 

43 146,56 

27 408,50 



5 

1 2 3 4 

- колодязь із залізобетонних кілець Д 1000 мм – 5 шт. 15 738,06 

3 Дворова каналізаційна мережа від житлового будинку 

вул. Олександра Бідного, 20 загальною протяжністю  

102,17 пог.м, в т. ч.: 

- труба d-160 мм, ПВХ; 

- колодязь із залізобетонних кілець Д 1000 мм – 8 шт. 

 

 

2011 

 

 

40 881,64 

11 753,49 

29 128,15 

4 Дворова каналізаційна мережа від житлового будинку 

вул. Головка, 15 загальною протяжністю 145,55 пог.м, 

в т. ч.: 

- труба d-160 мм, ПВХ; 

- колодязь із залізобетонних кілець Д 1000 мм – 9 шт. 

 

 

2017  

 

129 158,70 

 

74 797,03 

54 361,67 

5 Дворова каналізаційна мережа від житлового будинку 

вул. Головка, 17 загальною протяжністю 115,22 пог.м, 

в т. ч.: 

- труба d-160 мм, ПВХ; 

- колодязь із залізобетонних кілець Д 1000 мм – 6 шт. 

 

 

2014  

 

25 706,98 

 

4 935,22 

20 771,76 

6 Дворова каналізаційна мережа від житлового будинку 

вул. Головка, 17а загальною протяжністю 46,87 пог.м, 

в т. ч.: 

- труба d-160 мм, ПВХ; 

- колодязь із залізобетонних кілець Д 1000 мм – 2 шт. 

 

 

2017  

 

48 942,16 

 

36 379,17 

12 562,99 

7 Дворова каналізаційна мережа від житлового будинку 

вул. Головка, 19 загальною протяжністю 58,97 пог.м, в 

т. ч.: 

- труба d-160 мм, ПВХ; 

- колодязь із залізобетонних кілець Д 1000 мм – 2 шт. 

 

 

2014  

 

9 699,49 

 

4 305,58 

5 393,91 

8 Дворова каналізаційна мережа від житлового будинку 

вул. Головка, 21 загальною протяжністю 121,16 пог.м, 

в т. ч.: 

- труба d-200 мм, ПВХ; 

- колодязь із залізобетонних кілець Д 1000 мм – 8 шт. 

 

 

2018 

 

164 520,67 

 

65 040,54 

99 480,13 

9 Каналізаційний випуск від водопровідної насосної 

станції по вул. Олександра Бідного, 16в загальною 

протяжністю 2,0 пог.м, в т. ч.: 

- труба d-110 мм, ПВХ; 

- колодязь із залізобетонних кілець Д 1000 мм – 1 шт. 

 

 

2011 

 

 

5 924,35 

2 776,73 

3 147,62 

10 Дворова каналізаційна мережа водопровідної насосної 

станції по вул. Олександра Бідного, 16в загальною 

протяжністю 17,5 пог.м, в т. ч. труба d-160 мм, ПВХ. 

2011 2 013,18 

11 Внутрішньоквартальна каналізаційна мережа від 

житлового будинку по вул. Головка, 19 до існуючої 

каналізаційної мережі по вул. Олександра Бідного 
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загальною протяжністю 187,67 пог.м, в т. ч.: 

- труба d-300 мм, ПВХ; 

- колодязь із залізобетонних кілець Д 1000 мм – 4 шт.; 

- колодязь із залізобетонних кілець Д 1500 мм – 6 шт. 

2014 146 561,35 

90 966,67 

9 034,93 

46 559,75 

 ВСЬОГО  3 038 888,28 

 

 

 

Начальник Управління 

майном обласної ради                                                                  Леся КОМОРНА 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проєкту рішення «Про приймання-передачу майна у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області» 

 

Розробник проєкту рішення: Управління майном обласної ради. Проєкт 

рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: ефективне використання майна спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Полтавської області. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Проєкт рішення підготовлений Управлінням майном обласної ради на 

підставі звернень Товариства з обмеженою відповідальністю «СУЧАСНИЙ 

ДІМ» від 08.12.2022 № 444 та № 445, від 28.12.2022 № 469 та від 14.02.2023  

№ 57/1, за погодженням Комунального підприємства Полтавської обласної 

ради «Полтававодоканал».  

 

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 

 

Проєкт рішення передбачає прийняття у спільну власність територіальних 

громад сіл, селищ, міст Полтавської області майна: 
 

- зовнішніх мереж водопостачання до житлових будинків по  

вул. Олександра Бідного, 16, 18, 20, вул. Головка, 15, 17, 17а, 19, 21 та до 

водопровідної насосної станції по вул. Олександра Бідного, 16в у м. Полтава; 

- водопровідної насосної станції по вул. Олександра Бідного, 16в у  

м. Полтава з обладнанням; 

- зовнішніх мереж водовідведення від житлових будинків по  

вул. Олександра Бідного, 16, 18, 20, вул. Головка, 15, 17, 17а, 19, 21, та від 

водопровідної насосної станції по вул. Олександра Бідного, 16в у м. Полтава  
 

із власності Товариства з обмеженою відповідальністю «СУЧАСНИЙ ДІМ, з 

подальшою передачею на баланс, у господарське відання, як внесок до 

статутного капіталу, Комунальному підприємству Полтавської обласної ради 

«Полтававодоканал». 

 

4. Правові аспекти 

 

Проєкт рішення розроблено на підставі Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, Порядку 



2 

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 матеріальних затрат. 

У спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської 

області приймається майно на суму 3 038 888,28 грн. 

 

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. 
 

 

 

Начальник Управління 

майном обласної ради                                                                  Леся КОМОРНА 

 


