
 

 

                                                                                      

АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 

 

Четверта сесія                                                                         Восьмого скликання 

29.01. 2021                №6 

 

Про закріплення на праві господарського 

відання об’єктів майна комунальної власності 

 

 Керуючись ч.1 ст.24, ст. 133, 136 Господарського кодексу України,          

ст.ст. 26, 59, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи лист комунального підприємства Андрушівської міської ради 

АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ та рекомендації постійної комісії з питань 

комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-комунального 

господарства, архітектури, благоустрою та земельних відносин,  з метою 

приведення майнових відносин щодо використання майна у відповідність до 

вимог чинного законодавства України, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1.Закріпити за комунальним підприємством Андрушівської міської ради 

АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ на праві господарського відання наступне 

майно:  

- сміттєвоз із заднім навантаженням СБМ-301/4 на базі шасі МАЗ 4371  

вартістю 14489994 грн.; 

- дитячий  спортивний майданчик по вул. І.Франка,65,67м.Андрушівка: 

дитячий ігровий комплекс МП-002-1 в кількості 1 шт. вартістю 37180 грн., 

балансир Б-001-1 в кількості 1 шт. вартістю  3040 грн., балансир пружинний 

Б-0003-1 в кількості 1 шт.  вартістю 4000 грн, карусель дитяча К-003-1 в 

кількості 1 шт. вартістю 10010 грн., гойдалка 2-х місна Г-002-1 в кількості 1 

шт. вартістю 7910 грн., лавочка для відпочинку Л-001-1 в кількості 3-х шт. 

вартістю 5790 грн., пісочниця середня П-001-1 в кількості 1 шт. вартістю 

2070 грн.; 



- дитячий спортивний майданчик  по вул.Сонячній,1 м.Андрушівка: карусель 

«Веселка» в кількості 1 шт.вартістю 10030 грн., будиночок «Лазур» в 

кількості 1 шт. вартістю 9020 грн., гойдалка балансир-в кількості 1 шт. 

вартістю 6010 грн., гойдалка на ланцюзі «Крокодил» в кількості 1 шт. 

вартістю 7169 грн., пісочниця «Рахівниця» в кількості 1 шт. вартістю 6194 

грн., тренажер «Сідничних мʼязів» в кількості 1 шт. вартістю 6454 грн., 

тренажер «Лижник» в кількості 1 шт. вартістю 6588 грн., тренажер 

«Повітряний ходок»  в кількості 1 шт. вартістю 6490 грн., тренажер «Мʼязів 

стегна» в кількості 1 шт. вартістю 6935 грн., ігрова панель «Ерудит» в 

кількості 1 шт. вартістю 7226 грн., ігрова панель « Геометрія» в кількості 1 

шт.вартістю 10284 грн., 

-дитячий ігровий майданчик по вул.Дмитрівська м.Андрушівка: ігровий 

комсплекс «Мушкитер 4» в кількості 1 шт. вартістю 25025 грн., гойдалка 

подвійна «Стандарт» в кількості 1 шт. вартістю 8000 грн.,  

-дитячий ігровий майданчик по вул.Заводській м.Андрушівка: ігровий 

комплекс «Живчик» в кількості 1 шт. вартістю 25940 грн., гойдалка балансир 

в кількості 1 шт. вартістю 6010 грн.; 

- дитячий ігровий майданчик  «Мушкетер 4» по вул. К.Маркса м.Андрушівка 

в кількості 1 шт. вартістю 25025 грн.; 

- ігровий комплекс для дітей (район Червона Гірка м.Андрушівка) в кількості 

1 шт. вартістю 48000 грн.; 

2.Доручити міському голові Галині Білецькій  створити комісію з приймання 

– передачі об’єктів майна комунальної власності зазначених в пункті 1 

даного рішення. 

3.Приймання – передачу майна оформити у встановленому чинним 

законодавством порядку. 

4.Відділу комунальної власності, містобудування та архітектури після 

завершення процедури приймання-передачі майна внести зміни до Переліку 

об’єктів комунальної власності Андрушівської міської ради  та договорів на 

закріплення майна. 

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з   

питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-

комунального господарства, архітектури, благоустрою та земельних відносин 

(голова комісії Рудюк П.М.) та заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради Горкуна В.І. 

 

Міський голова                                                                    Галина БІЛЕЦЬКА  


