
 

 
ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Про затвердження актів  

приймання-передачі 

 

Розглянувши, подані комісією з питань приймання-передачі до комунальної 

власності Великодимерської селищної територіальної громади, передавальні акти, 

відповідно до ст. 104-108 Цивільного кодексу України, ст. 56-59 Господарського 

кодексу України, законів України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні», «Про Національний архівний фонд та архівні установи», «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419, п. 7 Розділу І Положення про 

інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджену наказом Міністерства фінансів 

України від 02.09.2014 № 879, ч. 4 ст. 3 Розділу XIV Правил організації діловодства та 

архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого 

самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом 

Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5, керуючись ст. 26 та ч.1 ст. 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні 

висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань комунальної 

власності, інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства, 

архітектури, містобудування та благоустрою, Великодимерська селищна рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити акти приймання-передачі в комунальну власність 

Великодимерської селищної територіальної громади об’єктів державної власності, 

згідно з додатком. 

2. Прийняти об’єкти державної власності, зазначені в пункті 1, цього рішення 

в комунальну власність Великодимерської селищної територіальної громади. 

3. Визначити балансоутримувачем такого майна комунальне підприємство 

«Великодимерське» Великодимерської селищної ради.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську 

комісію Великодимерської селищної ради VIII скликання з питань комунальної 

власності, інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства, 

архітектури, містобудування та благоустрою. 

 
Селищний голова                                                            Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

смт Велика Димерка 

від 08 вересня 2022 року 

№ 867 ХХXIIІ-VІІІ 



Додаток  

рішення селищної ради  

 від 08 вересня 2022 року № 867 ХXХIII-VIІI 

 

Об’єкти державної власності, що передаються в комунальну власність 

Великодимерської територіальної громади 

 
Класифікація Юридичний адрес  

Житловий будинок 4 кв. Київська обл., Броварський р-н., 

с.Шевченкове, вул. Вишнева (Калініна), 2 

Житловий будинок 4 кв. Київська обл., Броварський р-н, 

с.Шевченкове, вул. Вишнева  (Калініна), 4 

Житловий будинок 8 кв. Київська обл., Броварський р-н, c. 

Шевченкове, вул. Вишнева (Калініна), 3 

Житловий будинок 8 кв. Київська обл., Броварський р-н, c. 

Шевченкове, вул. Вишнева  (Калініна), 5 

Житловий будинок 8 кв.  Київська обл., Броварський р-н, 

с.Шевченкове, вул. Вишнева (Калініна), 6 

Житловий будинок 3 кв. Київська обл., Броварський р-н, 

с.Шевченкове, вул. Київська (Леніна), 21 

Житловий будинок 4 кв. Київська обл., Броварський р-н, 

с.Шевченкове, вул. Вишнева (Калініна), 40 

 

 

Секретар селищної ради    Антоніна СИДОРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка до проєкта рішення 

«Про затвердження актів прийманн-передачі» 

 

Розглянувши подані комісією з питань приймання-передачі до 

комунальної власності Великодимерської селищної територіальної громади, 

передавальні акти, відповідно до ст. 104-108 Цивільного кодексу України, ст. 

56-59 Господарського кодексу України, законів України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні», «Про Національний архівний фонд та 

архівні установи», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань», Порядку подання фінансової 

звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 

№ 419, п. 7 Розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, 

затверджену наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879, ч. 4 

ст. 3 Розділу XIV Правил організації діловодства та архівного зберігання 

документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства 

юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5, керуючись ст. 26 та ч.1 ст. 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

позитивні висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань 

комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-комунального 

господарства, архітектури, містобудування та благоустрою, було вирішено 

подати до розгляду чергової сесії  проект даного рішення. 

  

 

Начальник відділу капітального 

будівництва, житлово-комунального 

господарства, 

комунальної власності та розвитку 

інфраструктури Г. Плотнікова 
 
 


