
 

УКРАЇНА 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XI СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

(II пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 230/11-2018 

від 27 грудня 2018 року                                                           м. Заставна 

 

Про  передачу мережі  

вуличного освітлення 

с. Вербівці на баланс 

 КП  ЗМР «Благоустрій плюс» 

               

Керуючись статтями 26,30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати з балансу Вербовецької сільської ради на баланс комунального 

підприємства  Заставнівської міської ради «Благоустрій плюс» електричну 

мережу вуличного освітлення с. Вербівці загальною вартістю 18 987,00 

(вісімнадцять тисяч дев’ятсот вісімдесят сім ) гривень, зокрема:  

1.1. лінії електропередач вуличного освітлення загальною протяжністю 

5075 м/п ( в тому числі в розрізі таких вулиць: вул. Є.Ліпецького -1730 м/п; 

Центральна - 1200м/п; Молодіжна - 820 м/п; Незалежності - 270м/п; Ярова - 

245м/п; Буковинська - 200м/п;  Горіхова - 260м/п; Юрковецька - 350м/п), 

балансовою вартістю 12 687,00 (дванадцять тисяч шістсот вісімдесят сім) 

гривень; 

1.2. електролічильник № 440828 – 1 шт., балансовою вартістю 1510,00 

(одна тисяча п’ятсот десять ) гривень; 

1.3. таймер ТН-15, № 64501 - 1 шт., балансовою вартістю 440 

грн.(чотириста сорок) гривень; 

1.4. вуличні світильники на електроопорах - 87 шт., вартістю 4350 (чотири 

тисячі триста п’ятдесят) гривень. 

 

2. Створити комісію по передачі мережі вуличного освітлення у складі: 

Бондарчук Г.Ю. – голова комісії, в. о. старости Вербовецької сільської 

ради. 



Члени комісії: 

Шеленко В.Г. – гол. бухгалтер Вербовецької сільської ради; 

Стадник Л.О. – директор КП ЗМР «Благоустрій плюс»; 

Шендеровська І.В. – бухгалтер КП ЗМР «Благоустрій плюс»; 

Перепелюк М.І. – електромонтер КП ЗМР «Благоустрій плюс».  

 

3. Встановити, що електролічильник вуличного освітлення передається 

станом на 27 грудня 2018 року з такими показниками: Т1 – 01350 кВт, Т2 – 

87300 кВт. 

4. Комісії по передачі мережі вуличного освітлення с. Вербівці здійснити 

передачу відповідно до норм чинного законодавства. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, 

інвестицій, підприємництва та регуляторної політики. 

 

 

 


