
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

РІШЕННЯ 
 

_________    2021 року                              м. Шепетівка                                         № ______ 
 
Про затвердження акту приймання-
передачі основних засобів з балансу 
виконавчого комітету Шепетівської 
міської ради  на баланс Шепетівського 
комунального водопровідно-
каналізаційного господарства 
 
 На виконання рішення  VI сесії міської ради VIII скликання від 25 лютого 2021 року 
№ 40 «Про передачу об’єктів на баланс Шепетівського комунального підприємства 
водопровідно-каналізаційного господарства», керуючись ст.29 Закону України «Про місцеве 
самоврядування», виконавчий комітет міської ради  
           

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити акт приймання-передачі основних засобів (водопровідних, 
каналізаційних мереж, проектно-кошторисної документації) з балансу виконавчого комітету 
Шепетівської міської ради на баланс Шепетівського комунального водопровідно-
каналізаційного господарства на суму 2066527,16 грн (додаток 1), а саме: 

1.1 водопровід по вул.Горького та пров.Гоголя в м.Шепетівка балансовою вартістю 
1552816,74 грн; 

1.2 каналізаційну мережу з встановленням каналізаційного колодязя для перекачки 
стоків по вул. Гранітній в м.Шепетівка балансовою вартістю 158338,92 грн; 

1.3 водопровідну мережу по вул.Довженка до вул.Яворського в м.Шепетівка 
балансовою вартістю 267805,50 грн; 

1.4 проектно-кошторисну документацію реконструкції каналізаційних очисних споруд 
в м.Шепетівка балансовою вартістю 63571,00 грн; 

1.5 проектно-кошторисну документацію каналізаційної насосної станції №3 по 
вул.Войкова, 4 в м.Шепетівка балансовою вартістю 23995,00 грн. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  І.Ялоху  
та начальника управління житлово-комунального господарства Ю.Гудзика. 

 
 
 
 
Міський голова                                                                                               Віталій БУЗИЛЬ 



 
                                                                                                                                                                                                                             Додаток 1 
Виконавчий  комітет Шепетівської міської ради 
    (найменування юридичної особи)                
 
Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ 

04060789  

    ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням виконавчого комітету 
№_______    від 

                 «_____» _______________ 2021р   
Акт приймання-передачі  

основних засобів (водопровідних, каналізаційних мереж, проектно-кошторисної документації) 
 в м.Шепетівка Хмельницької області 

 
 

 

 Номер документа Дата складання 

   
Найменува

ння 
юридичної 
(фізичної) 
особи, що 
передає 
основні 
засоби  

 Адреса  об’єкта 
 

Інвентарний 
(номенклатурн

ий) номер 
 
 
 

Одиниця 
виміру 

Кіль-
кість  

 

Залишко
ва 

вартість 
грн. 

Сума Знос Рік 
випуску 
(побудов

и) 

Номер 
паспорта Найменуван

ня 
юридичної 
(фізичної) 
особи, що 
приймає 
основні 
засоби 

за 
одиниц

ю 

всього 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Виконавчий 

комітет 
Шепетівської 
міської ради 

Шепетівське 
комунальне 

водопровідно-
каналізаційне 
господарство 

 
водопровід по 
вул.Горького  та 
пров.Гоголя в 
м.Шепетівка  

 
 

метри погонні 

 
 

2054 

 
 

1552816,
74 
 

    
 

2020 

 

  каналізаційна мережа з 
встановленням 

 
 

 
 

 
 

    
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 
під
ста

ві  
ріш
енн

я 
VI 

сес
ії 

міської ради VIII скликання від 25 лютого 2021 року №40 «Про передачу об’єктів на баланс Шепетівського комунального підприємства 
водопровідно-каналізаційного господарства»,  розпорядження міського голови  №211-2020р. від 21.12.2020р. «Про створення постійно діючої 
комісії на прийняття, передачу та списання основних засобів, інших необоротних активів, нематеріальних активів та на списання матеріальних 
цінностей» 

Комісією у складі: 

 
Голова комісії  
Наталія БІЛАС керуючий справами виконавчого комітету 

 
Члени комісії   
Ганна ГРИГОРЧУК 
 

головний спеціаліст юридичного відділу          

каналізаційного 
колодязя для перекачки 
стоків по вул. Гранітній 
в м.Шепетівка  

метри погонні 220 158338,9
2 

2015 

  водопровідна мережа по 
вул.Довженка до 
вул.Яворського в 
м.Шепетівка  

метри погонні 388 267805,5
0 

   2020  

  проектно-кошторисну 
документацію 
реконструкції 
каналізаційних очисних 
споруд в м.Шепетівка  

шт 1 63571,00    2007  

  проектно-кошторисну 
документацію 
каналізаційної насосної 
станції №3 по 
вул.Войкова, 4 в 
м.Шепетівка  

шт 1 23995,00    2012  

  ВСЬОГО   2066527,
16  

 

     

Разом основних засобів на суму                                                                              2066527,16  грн 



Леся КОЛЕСНИК 
 

спеціаліст 1 категорії відділу бухгалтерського обліку  

Галина  РИБАЧУК 
 

начальник відділу бухгалтерського обліку 

Андрій САВЧУК 
 

головний інженер Шепетівського комунального підприємства 
водопровідно-каналізаційного господарства 

Валентина ВАСИЛЕВИЧ головний бухгалтер Шепетівського комунального підприємства 
водопровідно-каналізаційного господарства 

             
 

        проведено огляд  основних засобів, які передаються з балансу виконавчого комітету  Шепетівської міської ради на баланс Шепетівського 
комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства -=  водопровід по вул.Горького  та пров.Гоголя в м.Шепетівка, каналізаційна 
мережа з встановленням каналізаційного колодязя для перекачки стоків по вул. Гранітній в м.Шепетівка, водопровідна мережа по вул.Довженка 
до вул.Яворського в м.Шепетівка, проектно-кошторисна документація  реконструкції каналізаційних очисних споруд в м.Шепетівка, проектно-
кошторисна документація  каналізаційної насосної станції №3 по вул.Войкова, 4 в м.Шепетівка 
                                                                                                                  (назва об’єкта(ів)) 

Місцезнаходження  об’єктів у момент передачі (прийняття): м.Шепетівка                                                                                                                                       
Коротка характеристика об’єкта: водопровідні, каналізаційні мережі, проектно-кошторисна  документація 
  

Об’єкт технічним умовам відповідає/не відповідає - відповідає. 
                                                                                  (вказати, що саме не відповідає) 

Висновок комісії: з метою  подальшої експлуатації,використання  водопровідних, каналізаційних мереж, проектно-кошторисної  документації , необхідно 
зазначені основні засоби передати з балансу виконавчого комітету  Шепетівської міської ради на баланс Шепетівського комунального підприємства 
водопровідно-каналізаційного господарства. 
  

Голова комісії,  
керуючий справами виконавчого комітету 
 

             
  
 ___________________ 

 
Наталія БІЛАС 

Члени комісії   
головний спеціаліст юридичного відділу           

 
____________________ 

 
Ганна ГРИГОРЧУК 
 

   
спеціаліст 1 категорії відділу бухгалтерського обліку  

____________________ 
 

Леся КОЛЕСНИК 
 



   
начальник відділу бухгалтерського обліку  

____________________ 
 

Галина  РИБАЧУК 
 

   
головний інженер Шепетівського комунального 
підприємства водопровідно-каналізаційного господарства 

 
 
_____________________ 

 
Андрій САВЧУК 
 

   
головний бухгалтер Шепетівського комунального 
підприємства водопровідно-каналізаційного господарства 

 
_____________________ 

 
Валентина ВАСИЛЕВИЧ 

  Об’єкти – водопровід по вул.Горького  та пров.Гоголя в м.Шепетівка, каналізаційна мережа з встановленням каналізаційного колодязя 
для перекачки стоків по вул. Гранітній в м.Шепетівка, водопровідна мережа по вул.Довженка до вул.Яворського в м.Шепетівка, проектно-
кошторисна документація  реконструкції каналізаційних очисних споруд в м.Шепетівка, проектно-кошторисна документація  
каналізаційної насосної станції №3 по вул.Войкова, 4 в м.Шепетівка  

 

здав         _________________________________            ____________           _________________________________________ 
                                          (посада)                                                   (підпис)                                        (ініціали та прізвище) 

прийняв   
          __________________________                                       ________________________ 
                                          (посада)                                                    (підпис)                                        (ініціали та прізвище) 
              
Відмітка бухгалтерської служби про відображення у регістрах бухгалтерського обліку: 

Назва облікового регістру За дебетом рахунку (субрахунку, 
коду аналітичного обліку) 

За кредитом рахунку (субрахунку, 
коду аналітичного обліку) 

Сума 

    
    

 
Особа, яка відобразила господарську операцію в бухгалтерському обліку   _____________        _______________________________________ 
                                                                                                                                                                                  (підпис)                            (посада, ініціали та прізвище) 

«_____» __________________2021 р.              
 
Головний бухгалтер                           ____________        _____________________________ 
                                                                                        (підпис)                         (ініціали та прізвище) 
 
 
 


