
 
                                                                     УКРАЇНА                                                    Проєкт 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА                     

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

одинадцята сесія 

восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

червня 2021року м. Деражня                       № 

 
Про внесення змін до рішення міської ради  

від 30 квітня 2021 р. № 7 «Про закріплення на праві  

господарського відання майна, що належить  

до комунальної власності Деражнянської міської  

територіальної громади» 

          

На підставі ст. 25, п. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до ст. 136 Господарського кодексу України, з метою впорядкування та 

ефективного використання комунального майна територіальної громади, враховуючи 

висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 30 квітня 2021 р. № 7 слова «нерухомого 

майна», замінити в тексті рішення та додатках до нього відповідно словами «нерухомого 

майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна». 

2. Внести зміни в Додаток 1 «Перелік об’єктів благоустрою, які закріплюються на праві 

господарського відання за комунальним підприємством «Деражнянська житлово – 

експлуатаційна контора №1» (ЄДРПОУ 36896671)» вилучивши такі пункти: 

 

Населений  

пункт 

Інвентарний 

номер 

Назва об’єкта 

1 2 3 

с. Коржівці 101330029 Криниця, Л. Українки, 66 (Черевайко) 

 101330016 Криниця, Л. Українки, 9 

 101330017 Криниця, Вишнева, 89 

с. Шиїнці  Кладовище с. Сатурино 

с. Пилипи 10800012 Багаторічні насадження біля медпункту (горіхи), с. Пилипи,  

вул. Центральна, 8 

 10800013 Багаторічні насадження біля медпункту (липи), с. Пилипи,  

вул. Центральна, 8 

 10800014 Багаторічні насадження біля медпункту (клен), с. Пилипи,  

вул. Центральна, 8 

 10800015 Багаторічні насадження біля медпункту (бузок), с. Пилипи,  

вул. Центральна, 8 

смт. Лозове 10130001 Приміщення адмін. будинку, смт. Лозове, вул. Радянська, 9  

 



3. Доповнити Додаток 1 «Перелік об’єктів благоустрою, які закріплюються на праві 

господарського відання за комунальним підприємством «Деражнянська житлово – 

експлуатаційна контора №1» (ЄДРПОУ 36896671)» такими пунктами: 

 

Населений  

пункт 

Інвентарний 

номер 

Назва об’єкта 

1 2 3 

с. Пилипи 10800002 Багаторічні насадження біля С/р – сосни  

 10800003 Багаторічні насадження біля С/р – горіхи 

 10800005 Багаторічні насадження біля С/р – каштани 

 10800004 Багаторічні насадження біля С/р – липи 

с. Яськівці б/н Багаторічні насадження - Липи    (7 шт.) 

 б/н Багаторічні насадження - Туї        (5 шт.) 

 б/н Багаторічні насадження - Сосни  (4 шт.) 

 б/н Багаторічні насадження - Вишні  (3 шт.) 

 б/н Багаторічні насадження - Яблуні (15 шт.) 

 б/н Багаторічні насадження - Туї        (50 шт.)  

 б/н Багаторічні насадження - Груша  (1 шт.) 

 б/н Багаторічні насадження - Каштани (3 шт.) 

с. Шпичинці  Дороги сільські, гравійні та грунтові (16 км) 

 

4. Доповнити Додаток 2 «Перелік об’єктів нерухомого майна та іншого окремого 

індивідуально визначеного майна, яке закріплюється на праві господарського відання за 

комунальним підприємством «Деражнянська житлово – експлуатаційна контора №1» 

(ЄДРПОУ 36896671)» такими пунктами: 

 

Населений  

пункт 

Інвентарний 

номер 

Назва об’єкта 

1 2 3 

с. Літки 111360155 Туалет дерев’яний 

с. Новосілка 111360144 Вбиральня с/р 

с. Нижнє 111360078 Туалет дерев’яний 

с. Шпичинці  Контейнер металевий для твердих речовин (25  шт.) 

  Контейнер металевий сітчатий (25  шт.) 

  Урна металева (1 шт.) 

  Секція огорожі металева (1  шт.) 

 10153001 Автомобіль ВАЗ 

 11130208-210 Світильник ЛЕД (благоустрій) 

 11130211 Світильник ЛЕД (благоустрій) 

 11130212 Сітка рябиця (благоустрій) 

 11130213 Ворота металеві з фірткою (благоустрій) 

 11130240 Компенсійний бак 50 л 

 11130241 Циркулярний насос 

 11130300 Тимчасова споруда 

 11130301 Інформаційний щит (благоустрій) 

 11130302-303 Інформаційний знак (благоустрій) 

 11130304 Лічильник 2102-02-5 (благоустрій) 

 11130305 Таймер добовий (благоустрій) 

 11130306 Бензотример «Енергомаш» (благоустрій) 

 11130307 Провід ВПП-2,5 (благоустрій) 



 11130308-25 Світильник вуличний (благоустрій) 

 11130326 Провід СІП (благоустрій) 

 11130327-343 Лампа ЛЕД (благоустрій) 

 111303214 Таймер добовий (благоустрій) 

с. Яськівці 101520001 Мотоцикл «Днепр» 

 101610003 Рукохід 

с. Яблунівка 10510001 Автомобіль ЛУАЗ-963 

с. Маниківці 101510003 Тракторний причіп 

 

5. Закріпити на праві господарського відання нерухоме майно та інше окреме індивідуально 

визначене майно за спеціалізованим лісогосподарським комунальним підприємством 

«Флора» (ЄДРПОУ 31122513) згідно з додатком 4. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Валентину Сидорук 

та на постійну комісію міської ради з питань житлово – комунального господарства та 

комунальної власності – голова комісії Ігор Сулін. 

  

 

 

Міський голова                                                                                              Андрій КОВПАК 

 

 
вик. Т. Чернякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

до рішення міської ради  

 від ______________ 2021 року № ___ 

 

 

ПЕРЕЛІК 

нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна,  

яке закріплюється на праві господарського відання за спеціалізованим лісогосподарським 

комунальним підприємством «Флора» (ЄДРПОУ 31122513) 

 

Населений  

пункт 

Інвентарний 

номер 

Назва об’єкта 

1 2 3 

смт. Лозове 11130042 Рукав пожежний 

 11130043 Ствол пожежний 

 11130044 Всмоктувальний шланг 

 11130045 Водонапірний рукав без гайки (20 м.) 

 11130046 Рукав пожежний діаметр 51 мм 

  Пожежний автомобіль ГАЗ (1 шт.) 

 11130059 Бензонасос ГАЗ 53 

 11130060 Розподільник запалення ГАЗ 53 

 11130061 Каташка запалення ГАЗ 53 

 1114 Костюм пожежника (3 шт.) 

  Чоботи (2 пари) 

  Пояс пожежний (3 шт.) 

  Пояс запобіжний (1 шт.) 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                      Валентина Сидорук 


