
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 31.08.2021 № 12-16/VIII 

м. Золотоноша  

 

Про надання дозволу на безоплатну передачу  

основних засобів КП „Міський водоканал” 

 

Розглянувши лист управління житлово-комунального господарства 

(05.08.2021 № 2506) щодо безоплатної передачі основних засобів КП „Міський 

водоканал”, керуючись ч. 5 ст. 60 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні”,- 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Надати  дозвіл  управлінню  житлово-комунального  господарства  

(Харін А.В.) безоплатно передати КП „Міський водоканал” (Кузнєцов С.В.) 

основні засоби, вартістю 159763,20 (Сто п’ятдесят дев’ять тисяч сімсот 

шістдесят три тисячі грн. 20 коп.) для проведення ремонту на очисних спорудах 

згідно з додатком. 

2. Координацію роботи з виконання рішення доручити заступнику міського 

голови Флоренку О.А., контроль за виконанням рішення покласти на постійну 

комісію з питань будівництва, землеустрою, житлово-комунального 

господарства, благоустрою та навколишнього середовища (Зоря М.А.). 

 

 

Міський голова              Віталій ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артем Харін 23093 



Додаток  

до рішення міської ради 

від 31.08.2021 № 12-16/VIII 

 

 Перелік основних засобів, які передаються КП „Міський водоканал” 

 
№      Товар Од. Кількі

сть 

Ціна без 

ПДВ 

Сума без 

ПДВ 

1 Комплект системи аерації АКВА Лайн-М у 

комплекті, а саме: 

- Опуск – 1од. 

- Отвод – 1 од. 

- Колектор 160 на сім двохсторонніх 

врізок – 1од. 

- Опора колектору- 7 од. 

- Аератор типу АКВА ЛАЙН-М, 

довжина 2м, внутрішній діаметр 

74мм, зовнішній діаметр 118мм- 

24од. 

- Аератор типу АКВА ЛАЙН-М, 

довжина 1,5м, внутрішній діаметр 

74мм, зовнішній діаметр 118мм-2од. 

- Аератор типу АКВА ЛАЙН-М, 

довжина 1м, внутрішній діаметр 

74мм, зовнішній діаметр 118мм – 

8од. 

- Опора – 35од. 

- Муфта з’єднувальна ПЗ (тип II)- 

20од. 

- Заглушка ПЗ (кришка) ПНД 

поліетилен,цільновідлита – 14 од. 

- Кільце ущільнювача з гуми – 68од . 

- Шпилька М10х125 – 84од. 

- Анкер М10х40 – 84од. 

- Ключ монтажний – 1 од 

шт 1,000 133136,00 133136,00 

                                                                                          Разом без ПДВ: 133136,00 

                                                                                                            ПДВ:   26627,20 

                                                                                             Всього з ПДВ: 159763,20 

                    
 

 

Секретар ради                 Наталія СЬОМАК 

 


