
ПРОЄКТ№ __ 

__ _______2021 року 

 

Про передачу комунального майна на 

баланс управління освіти, молоді та 

спорту Збаразької міської ради та 

закріплення на праві оперативного 

управління  за Збаразькою міською радою 

частини об’єктів нерухомого майна  

 

 

З метою впорядкування та ефективного використання комунального 

майна Збаразької міської територіальної громади, керуючись статтями 26, 60 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновки 

та рекомендації постійної депутатської комісії з питань бюджету, економіки, 

соціально-економічного розвитку та комунальної власності, Збаразька міська 

рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Передати безоплатно з балансу Збаразької міської ради на баланс 

управління освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради та закріпити за ним 

на праві оперативного управління майно комунальної власності, наведене у 

додатку 1 до даного рішення. 

2. Закріпити на праві оперативного управління за Збаразькому міською 

радою: 

2.1. Частину об’єкта нерухомого майна (адміністративного будинку інв. 

номер 101310002) – нежитлові приміщення, площами 17,3 кв.м. (1-27), 11,7 

кв.м. (1-26), 13,1 кв.м. (1-28), 16,1 кв.м. (1-30), 8,5 кв.м. (1-29), 4,1 кв.м. (1-31), 

63,0 кв.м. (1-25), загальною площею 133,8 кв.м, розташовані за адресою: вул. 

Зелена, 45, с. Вищі Луб’янки Тернопільського р-ну Тернопільської обл. 

2.2. Частину об’єкта нерухомого майна (адміністративного будинку інв. 

номер 10131007) – нежитлові приміщення, площами 12,7 кв.м. (4-2), 7,5 кв.м. 

(4-1), 13,8 кв.м. (1-1), 11,8 кв.м. (1-2), 14,4 кв.м. (1-3), 3,1 кв.м. (1-4), 9,2 кв.м. (1-

5), загальною площею 72,5 кв.м, розташовані за адресою: с. Іванчани 

Тернопільського р-ну Тернопільської обл. 

2.3. Частину об’єкта нерухомого майна (будівлі дитячого садка) 

нежитлове приміщення, площею 45,4 кв.м., розташоване за адресою: вул. 

Шкільна, 28, с. Чернихівці Тернопільського р-ну Тернопільської обл. 

3. Доручити Збаразькому міському голові: 

3.1. Створити комісію з приймання-передачі майна комунальної власності 

з балансу Збаразької міської ради на баланс управління освіти, молоді та спорту 

Збаразької міської ради, 



3.2. Затвердити акт приймання-передачі майна комунальної власності з 

балансу Збаразької міської ради на баланс управління освіти, молоді та спорту 

Збаразької міської ради 

3.3. Укласти договір на відшкодування витрат на утримання нерухомого 

майна та надання комунальних послуг з балансоутримувачем приміщень, 

визначених у пунктах 2 даного рішення.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Анатолій 

КАЧКА). 

 

Міський голова             Роман ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 
 

 

 

 

 

  



 

Додаток  

до рішення __  

від __.10.2021 №__- 

 

Перелік майна комунальної власності, 

що підлягає передачі з балансу Збаразької міської ради на баланс 

управління освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради та 

закріплюється на праві оперативного управління 

 

                                          
з/п 

Найменування, 

стисла 

характеристика та 

призначення 

об’єкта 

Рік 

випуску 

(будівництва) 

чи дата 

придбання 

(введення в 

експлуатаці

ю) та 

виготовлюв

ач 

Номер 

Один. 

вимір

. 

Фактична наявність 

ЗНОС 
інвентар

ний/ 
номенкла

турний 

з

а

в

о

д

с

ь

к

и

й 

п

а

с

п

о

р

т

а 

кі

л

ь

кі

с

т

ь 

первісна 

(переоціне

на)вартість 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Колодне         
 Будинок 1988 101310001   шт 1 1782946,50 211208,95 

 Насосна станція з 

баком 60 л 

Серп.18 101480004   шт 1 7100,00 1656,67 

 Лічильник 

«Нік»2102-02 5-60А 

220В1,0 6400 М1  

комп 

Сер.19 11138052   Шт 1 424,80 212,40 

 Лічильник 

«Нік»2301 АР-3.5-

120А380В  комп 

Сер.19 11138051   шт 1 1363,50 681,75 

 монтажний 

комплект з шлангом 

 1812   шт 1 650,00  

 

 Вищі Луб’янки         

 Адмін.будинок 1991 101310002    1 208657 181888 

 

 Киданці         

 Решітка віконна 2004 11137021    3 612,00 306,00 

 Сітка волейбольна  1812    2 1900,00  

 

 Іванчани         

 Адмінбудинок 1990 10131007    1 615201,00 615201,00 

 всього х  Х х Х    

 

 

Секретар ради      Роман НАПОВАНЕЦЬ 


