
 

 

 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

САФ’ЯНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ  

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

01 жовтня 2021 року                   № 133 

 

Про надання згоди на прийняття  до комунальної  

власності витрат на здійснення капітальних інвестицій 

 

 Відповідно до ст.26, ст.60, аб.3 ч.10 «Прикінцевих та перехідних положень» Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.3, ст.4, ст.6 Закону України «Про 

передачу об’єктів права державної та комунальної власності», враховуючи пропозиції 

постійної комісії з питань інфраструктури, доріг та транспорту, житлово-комунального 

господарства та управління комунальною власністю  Саф’янівської  сільської  ради, 

виконавчий комітет Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області   

ВИРІШИВ: 

1. Рекомендувати сесії сільської ради надати згоду на безоплатне прийняття до 

комунальної власності витрат на реалізацію заходів: 

- будівництво газопроводу високого тиску (0,6Мпа) для газопостачання сіл Ларжанка, 

Н.Некрасівка, Озерне, Н.Озерне Ізмаїльського району Одеської області;                     

- реконструкція частини нежитлових приміщень по вул.Леніна,33/вул.Шкільна,2Б в 

с.Утконосівка Ізмаїльського району. 

2. Створити комісію з прийняття – передачі витрат (додаток №2). 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань  

інфраструктури, доріг та транспорту, житлово-комунального господарства та управління 

комунальною власністю. 

 

Саф’янівський сільський голова                                                            Наталія Тодорова 

 

 

 

 

 

 



 

 

         Додаток №1 до рішення  

         № 133 від  01.10.2021 р. 

 

Безоплатне прийняття витрат на реалізацію заходів  «Будівництво 

газопроводу високого тиску (0,6Мпа) для газопостачання сіл Ларжанка, 

Н.Некрасівка, Озерне, Н.Озерне Ізмаїльського району Одеської області», 

«Реконструкція частини нежитлових приміщень по 

вул.Леніна,33/вул.Шкільна,2Б в с.Утконосівка Ізмаїльського району» з 

Ізмаїльської районної державної адміністрації до    Саф’янівської сільської 

ради: 

 

№ Назва об’єкту  Місце знаходження  Вартість  

1 Будівництво газопроводу високого 

тиску (0,6Мпа) для 

газопостачання сіл Ларжанка, 

Н.Некрасівка, Озерне, Н.Озерне 

Ізмаїльського району Одеської 

області 

с.Ларжанка, Н.Некрасівка, 

Озерне, Н.Озерне Ізмаїльського 

району Одеської області  

19335353,05 

грн 

(Дев’ятнадцять 

мільйонів 

триста 

тридцять п’ять 

тисяч триста 

п’ятдесят три 

гривні, 05 коп.) 

2 Реконструкція частини 

нежитлових приміщень по 

вул.Леніна,33/вул.Шкільна,2Б в 

с.Утконосівка Ізмаїльського 

району 

вул.Леніна,33/вул.Шкільна,2Б в 

с.Утконосиівка Ізмаїльського 

району 

2390635,70 грн. 

(Два мільйони 

триста 

дев’яносто 

тисяч шістсот 

тридцять п’ять 

гривень, 70 

коп.) 

 

 

Секретар  ради           Сергій Мазур  

 

  



 

 

 

        Додаток №2 до рішення  

        № 133 від 01.10.2021 р. 

 

Комісія прийняття витрат на реалізацію заходів «Будівництво газопроводу 

високого тиску (0,6Мпа) для газопостачання сіл Ларжанка, Н.Некрасівка, 

Озерне, Н.Озерне Ізмаїльського району Одеської області», «Реконструкція 

частини нежитлових приміщень по вул.Леніна,33/вул.Шкільна,2Б в 

с.Утконосівка Ізмаїльського району» з Ізмаїльської районної державної 

адміністрації до  Саф’янівської сільської ради: 

 

1. Жужуян С.В. – голова постійної комісії з питань інфраструктури, доріг та 

транспорту, житлово-комунального господарства та управління комунальною 

власністю; 

2. Щука Г.Ю.- начальник відділу фінансово- господарського забезпечення 

апарату Саф’янівської  сільської ради; 

3. Балалабан К.М. - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-

головний бухгалтер; 

4. Харітова М.П. – головний бухгалтер бухгалтерської служби управління освіти 

Саф’янівської сільської ради; 

5. Проданов С.І. – заступник голови Ізмаїльської районної державної 

адміністрації (за згодою);  

6. Вітков В.П. - заступник начальника відділу- головний архітектор району 

відділу інфраструктури, містобудування та архітектури, житлово-комунального 

господарства Ізмаїльської районної державної адміністрації (за згодою); 

7. Долоніна Ю.О. - головний спеціаліст відділу інфраструктури, містобудування 

та архітектури, житлово-комунального господарства Ізмаїльської районної 

державної адміністрації (за згодою). 

 

 

Секретар ради                          Сергій Мазур   


