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_  XII__ сесія   __VІ__ скликання 
(ІІІ пленарне засідання) 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
від 24 травня 2012 р. № 501                                                                м. Ужгород 
 
 
Про передачу інженерних мереж 
 
 
 Розглянувши звернення  ВАТ "Проектно-будівельний комплекс" від 
10.02.12 р. № 30,  відповідно до рішення виконкому від 07.09.11 № 327 "Про 
передачу на баланс та обслуговування житлових будинків", враховуючи вимоги 
ст.78, ст.136 Господарського кодексу України, керуючись п.30 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
 1. Надати згоду на прийняття у комунальну власність міста з подальшою 
передачею на баланс КП "Водоканал м.Ужгорода": 

-  зовнішніх інженерних водопровідних мереж 50-ти квартирного житлового 
будинку по вул.Климпуша, 5 балансовою вартістю 66,3 тис.грн. та каналізаційних 
мереж балансовою вартістю 38,1 тис.грн.; 

- зовнішніх інженерних водопровідних мереж 20-ти квартирного житлового 
будинку по вул.Володимирській, 78 та 8-ми квартирного житлового будинку по 
вул.Володимирській, 78А балансовою вартістю 12,3 тис.грн. та каналізаційних 
мереж балансовою вартісю 37,1 тис.грн. 

2. Передати вищезазначені основні засоби у господарське відання           КП 
"Водоканал м.Ужгорода" для поповнення статутного капіталу. 

3. Департаменту міського господарства (Касперов О.П.) здійснити необхідні 
дії щодо приймання-передачі мереж відповідно до вимог чинного законодавства. 
 4. КП "Водоканал м.Ужгорода" (Омельяненко Ю.В.) внести відповідні зміни 
до статутного фонду  та в бухгалтерському обліку підприємства. 
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 
Семаля В.Ю. 
 
 
Міський голова                   В. Погорелов 



 
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА                        
пл.Поштова, 3, м.Ужгород,  88000,                                                        тел/факс 61-41-90                    
 
від_____________   № ______________      
на № ___________ від ______________                                       

 
СУПРОВІДНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення "Про передачу інженерних мереж" 
 

Проект рішення "Про передачу інженерних мереж" підготовлено відповідно 
до звернення  ВАТ "Проектно-будівельний комплекс" від 10.02.12 р. № 30 та на 
виконання  рішення виконкому від 07.09.11 № 327 "Про передачу на баланс та 
обслуговування житлових будинків". 

Передача інженерних мереж здійснюється шляхом приймання їх у 
комунальну власність на підставі рішення міської ради з відповідним 
документальним оформленням (геодезичний знімок мереж (М 1:500) та наявною 
бухгалтерською довідкою з необхідною розшифровкою та залишковою 
балансовою  вартістю з подальшою передачею на баланс КП "Водоканал 
м.Ужгорода". 

Згідно Наказу Мінфіну України від 31.03.1999 № 87 "Про затвердження 
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку" баланс – це звіт про фінансовий 
стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і 
власний капітал, у статті "Статутний капітал" наводиться зафіксована в 
установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників 
(учасників) до капіталу підприємства, в зв’язку з чим статутний фонд 
підприємства КП "Водоканал м.Ужгорода" збільшиться на розмір балансової 
вартості інженерних мереж, які передаються. 
  

 
Директор департаменту              О.Касперов 
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