
 

                 

 УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

від_22.01.2020_№_7/73-10_ 
            м.Покровськ 

 

 

Про надання згоди на прийняття до  

комунальної власності територіальної  

громади міста Покровська Донецької області  

майна, що належить ТОВ «ВУГЛЕПРОМТРАНС» 

 

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю 

«ВУГЛЕПРОМТРАНС» щодо передачі у дар до комунальної власності 

територіальної громади міста Покровська Донецької області майна, що належить 

ТОВ «ВУГЛЕПРОМТРАНС», згідно зі ст.717 Цивільного кодексу України від 16 

січня 2003 року № 435-IV, зі змінами та доповненнями,  керуючись ст.26, 59, 60, 

73 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, міська  рада 
ВИРІШИЛА: 

1. Дати згоду на прийняття в дар до комунальної власності територіальної  

громади міста Покровська Донецької області майно згідно додатку 1 (Додється). 
 

2. Уповноважити начальника житлово-комунального відділу Покровської  

міської ради  Юзипович О.В. від імені Покровської міської ради Донецької області  

підписати договір дарування об’єктів, зазначених у додатку 1 до цього рішення. 

3. Дати згоду на прийняття до комунальної власності територіальної 

громади  

міста Покровська Донецької області майна згідно додатку 2 (Додається). 

 

4. Житлово-комунальному відділу Покровської міської ради Донецької  

області (Юзипович) здійснити заходи щодо безоплатного приймання-передачі 

майна, яке зазначено у додатку 2 даного рішення. 

 

5. Координацію по виконанню даного рішення покласти на заступника  

міського голови Луганського А., контроль – на  постійну комісію міської ради з 

житлово-комунального господарства, комунальної власності, екології, охорони 

довкілля та благоустрою (Касьян).  

 

В.п. міського голови                   І.Сущенко 



 

Додаток №1 

до рішення міської ради 

         від 22.01.2020 № 7/73-10 

 

Перелік об’єктів, що передаються в дар до 

комунальної власності територіальної громади міста Покровська Донецької 

області  майна, що належить ТОВ «ВУГЛЕПРОМТРАНС» 

 

 

1. Нежитлова будівля «Палац спорту Олімп» загальною площею  

5692,00кв.м, що розташоване за адресою: Донецька обл., м. Мирноград, вул. 

Соборна, буд. 3;  

2. Земельна ділянка кадастровий № 1411300000:01:005:0027, площею  

0,8187га, цільове  призначення: 07.02- для будівництва та обслуговування об’єктів 

фізичної культури і спорту.  

 

 

 

 

Секретар міської ради       І.Сущенко 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток №2 

до рішення міської ради 

         від 22.01.2020 №7/73-10 

 

 Перелік об’єктів, що передаються до 

комунальної власності територіальної громади міста Покровська Донецької 

області  майна, що належить ТОВ «ВУГЛЕПРОМТРАНС» 

№ Наименование актива 

Кол-

во, шт 

1 

Розширювальний бак для водопостачання Reflex 

DE 200 10 bar 1 

2 Шумоглушитель димових газів 2 

3 Коморка КСО 393-11106 (без лічильника) 2 

4 Комплектна трансформаторна підстанція КТП 1 

5 Бак накопичувальний 1000/3-80 2 

6 Ємкість для переливання 16м2 1 

7 Ємкість для переливання 36м2 1 

8 Котел чавунний Logano 2 

9 Підставка шумопоглащающая 2 

10 Газовий пальник VM - G10/3 - A ZM 2 

11 Датчик температури димових газів 2 

12 Комплект датчика 3 

13 Модуль FM458 котла 1 

14 Модуль FM441  1 

15 Модуль FM442 2 

16 Обмежувач максимального тиску 2 

17 Обмежувач максимального тиску 2 

18 Система управління 4321 1 

19 Система управління 4322 1 

20 Насосна установка CO-2 MVI 1605-6/ER-EB-FFS 1 

21 Насосна установка CO-2 MVIE 803-2G/EB-EB-FFS 1 
 

 

 

 

Секретар міської ради      І.Сущенко 

 

 

 


