
                                                                         
 

             
У К Р А Ї Н А 

Коростенська міська рада Житомирської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  18.01.12 р. №8 
 
Про   затвердження   акту  приймання-передачі 
об’єктів вуличного освітлення по вул. Войкова 
приватного підприємства „БЕСТ-М”у комунальну  
власність територіальної громади м. Коростеня  
з послідуючою постановкою на баланс  
Коростенському комунальному підприємству  
„Шляхово-експлуатаційна дільниця”. 
 
      На виконання рішення Коростенської міської ради від 29.12.2011 р. № 492 (одинадцята 
сесія VІ скликання) „Про надання згоди на  безкоштовне прийняття в комунальну  власність  
територіальної громади міста Коростеня об’єктів вуличного освітлення по вул. Войкова 
приватного підприємства „БЕСТ-М”, керуючись ст.4, ст.6, ст.7 Закону України „Про 
передачу об’єктів права державної та комунальної власності” та пп.1 п. „а” ст. 30 Закону 
України “Про місцеве  самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Коростенської 
міської ради 
 
РІШАЄ : 
 
1.Затвердити акт приймання-передачі об’єктів вуличного освітлення по вул. Войкова 
приватного підприємства „БЕСТ-М” у комунальну власність територіальної громади міста 
Коростеня з послідуючою постановкою на баланс Коростенському комунальному 
підприємству „Шляхово-експлуатаційна дільниця”, акт приймання-передачі додається. 
2.Бухгалтерії Коростенського комунального підприємства „Шляхово-експлуатаційна 
дільниця” внести відповідні зміни до бухгалтерського обліку. 
3.Контроль за виконанням  рішення покласти  на  заступника міського голови  
Якубовського Л.П. 
 
Міський голова                                                                             В. Москаленко 

                                                                                                                    Заступник  міського голови  
                                                                                                                                                                   О. Ясинецький  
 
                                                                                                                    Заступник  міського голови  
                                                                                                                                                                   Л. Якубовський  
 
                                                                                                                   Начальник управління    економіки                                    
                                                                                                                                                                  О.Жилін        
  
                                                                                                                   Заступник начальника управління  економіки                                                     
                                                                                                                                                                  В. Рибкін  
 
                                                                                                                   Начальник юридичного відділу 
                                                                                                                                                                  Т. Камінська   
 
 
 
 



 
                                                                                                       „Затверджено” 
                                                                                                    рішенням виконавчого комітету 
                                                                                                       Коростенської  міської  ради  
                                                                                                       від  18.01.2012 р. №8 
 

 
АКТ 

приймання-передачі об’єктів вуличного освітлення по вул. Войкова приватного 
підприємства „БЕСТ-М”  у комунальну власність територіальної громади  

м. Коростеня з послідуючою постановкою на баланс Коростенському комунальному 
підприємству „Шляхово-експлуатаційна дільниця”. 

               
          Приватне підприємство „БЕСТ-М”  в  особі директора Маленчука В.П., який діє на підставі 
Статуту з  однієї сторони,   територіальна   громада   міста  Коростень,  в  особі міського голови 
Москаленко В.В., який діє на підставі Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з 
другої сторони, уклали цей акт про наступне: 
 
1.На виконання рішення Коростенської міської ради від 29.12.2011 р. № 492 (одинадцята сесія VІ 
скликання) „Про надання  згоди на  безкоштовне прийняття  в комунальну  власність  
територіальної громади міста Коростеня об’єктів вуличного освітлення по вул. Войкова,  приватне 
підприємство „БЕСТ-М” передало, а  територіальна громада міста Коростень прийняла:  

 
Прийняв:                                                                     Передав: 
 
Територіальна громада                                               Приватне підприємство „БЕСТ-М” 
міста Коростень                                                                
 
Міський голова                                                            Директор  
 
____________ Москаленко В.В.                                  _______________ Маленчук В.П.                       
 
М.П.                                                                                                      М.П. 
 
Відображене в акті прийнято: 
 
Начальник Коростенського комунального                                                 Доманський В.І. 
підприємства „Шляхово-експлуатаційна дільниця” 
 
Головний бухгалтер  Коростенського комунального                                              
підприємства „Шляхово-експлуатаційна дільниця”                                  Волківська Н.П. 
 
 
Відображене в акті здано: 
 
Директор приватного підприємства  
„БЕСТ-М”                                                                                                       Маленчук В.П. 

№ 
з/п 

                             Назва Кіль 
кість, 
шт. 

Од. 
виміру 

Рік 
введення в 
експлуата

цію 

Балансова 
вартість, 
грн. 

1 Запобіжник ROSA D01 10A/400V 6 шт. 2011 29,28 
   2 Коробка під запобіжник  ROSA ТВ-2     3 шт.      2011         506,09 
   3      Анкер зажим. ROSA Z-7,Z-8 4гайк4шайб     3 шт.      2011        185,13 
   4 Анкер// ROSA Z-7 гайка     3 шт.      2011        925,66 

5 Огол.алюм. ROSA WR-4/2 3 шт. 2011 1843,17 
6 SAL-80К b60(опора)     3 шт.      2011      12897,42 

 Всього без ПДВ    16386,75 
 Всього ПДВ    3277,35 
 Загальна сума з ПДВ    19644,10 


