
     

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                                         РІШЕННЯ 

 

від________________№________ 
                    м. Покровськ 

 

Про передачу майна з балансу відділу культури, туризму та охорони культурної 

спадщини Покровської міської ради Донецької області  

 
 

Враховуючи протокол засідання технічної ради для визначення 

альтернативних джерел опалення в осінньо-зимовий період та вирішення питання 

приведення модульних котельнь при комунальних закладах у відповідність із 

нормативними актами та вимогами до їх експлуатації від 04.08.2022 року №1,  

керуючись ст.32,59,73 Закону України від 21.05.1997 № 280/99-ВР «Про місцеве 

самоврядування в Україні» (із змінами), виконавчий комітет 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.  Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини 

Покровської міської ради Донецької області (Олехнович) здійснити передачу 

обладнання модульної твердопаливної теплогенераторної потужністю до 200 кВт 

(0,172кал/год) на баланс комунального підприємства «Покровськтепломережа» 

(Батенко) (додаток 1).  

2. Затвердити перелік документації модульної твердопаливної                

теплогенераторної потужністю до 200 кВт (0,172кал/год), яка передається з балансу 

відділу  культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської 

ради на баланс КП «Покровськтепломережа» (Батенко) (додаток 2). 

 

 3. Координацію за  виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського  голови з питань  діяльності виконавчих органів ради                                                                                                                                     

Ідрісову М.О., - контроль покласти на заступника міського  голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради Добровольського О.О.                                                                                                                              

 

 

 

Міський  голова                                                                      Руслан ТРЕБУШКІН 

        

 



 

                                                                                      Додаток 1 
          до рішення виконавчого комітету 

                                                                                      від____________№_______ 

 

 

 

Перелік обладнання 

  модульної твердопаливної теплогенераторної потужністю до 200 кВт 

(0,172кал/год), яка передається з балансу відділу культури, туризму та охорони 

культурної спадщини  Покровської міської ради на баланс  

КП «Покровськтепломережа»  

 

№ 

п/п 

Заклад Найменування  Інвентарний 

номер 

Кількість Вартість 

1 КЗ «Будинок 

народних традицій 

смт.Шевченко» за 

адресою: 85316 

Донецька обл., сел. 

Шевченко, 

вул.Тарана,5 

модульна 

твердопаливна 

теплогенераторна 

потужністю до 

200 кВт 

(0,172кал/год) 

101310002 1 968625,51 

 ВСЬОГО    968625,51 

 

 

Перелік підготовлено відділом культури, 

туризму та охорони культурної спадщини  

Покровської міської ради 

 

Начальник відділу                       Олена ОЛЕХНОВИЧ 

 

 

 

  

Керуючий справами  

виконкому ради                                                                            Алевтина ЖУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                     Додаток 2 
         до рішення виконавчого комітету 

         від____________№______ 

                                                                                                                

 

Перелік документації 

  модульної твердопаливної теплогенераторної  потужністю до 200 кВт 

(0,172кал/год), яка передається з балансу відділу культури, туризму та охорони 

культурної спадщини  Покровської міської ради на баланс 

 КП «Покровськтепломережа» 

 

№ 

п/п 

Найменування документу Од.вим. Кіл-ть Примітка 

1 Проєкт «Будівництво модульної 

твердопаливної теплогенераторної  

потужністю до 200 кВт 

(0,172кал/год)» 

од. 1 Теплогенераторна 

сел.Шевченко, 

вул.Тарана, 5 

2 Пояснювальна записка до проекту 

«Будівництво модульної 

твердопаливної теплогенераторної  

потужністю до 200 кВт 

(0,172кал/год)» 

од. 1 Теплогенераторна 

сел.Шевченко, 

вул.Тарана, 5 

3 Експертний звіт  робочого проекту 

«Будівництво модульної 

твердопаливної теплогенераторної  

потужністю до 200 кВт 

(0,172кал/год)» 

од. 1 Теплогенераторна 

сел.Шевченко, 

вул.Тарана, 5 

4 Оцінка впливу на навколишнє 

середовище (ОВНС) на прєкт 

«Будівництво модульної 

твердопаливної теплогенераторної  

потужністю до 200 кВт 

(0,172кал/год)» 

од. 1 Теплогенераторна 

сел.Шевченко, 

вул.Тарана, 5 

5 Паспорт на котел опалювальний 

водогрійний твердопаливний 

«БІД-4-5-6-7»(потужність 15-30-

50-80 кВт) Ту у 25.2-

2026147006:2017 з сертифікатом 

відповідності 

од. 3 Теплогенераторна 

сел.Шевченко, 

вул.Тарана, 5 

6 Паспорт і керівництво по 

експлуатації на насос UPS 

циркуляційний (російською 

мовою) 

од. 1 Теплогенераторна 

сел.Шевченко, 

вул.Тарана, 5 

7 Паспорт і керівництво по 

експлуатації на насос UPS 

циркуляційний англійською 

мовою) 

од. 2 Теплогенераторна 

сел.Шевченко, 

вул.Тарана, 5 

8 Гарантійний талон на насос UPS 

циркуляційний 

од. 1 Теплогенераторна 

сел.Шевченко, 



 

вул.Тарана, 5 

9 Інструкція по експлуатації 

електронного блоку управління 

твердопаливним котлом AIR 

AUTO+/AIRAUTOU 

од. 3 Теплогенераторна 

сел.Шевченко, 

вул.Тарана, 5 

10 Керівництво по експлуатації 

вентилятор відцентровий WPA 

140 

од. 1 Теплогенераторна 

сел.Шевченко, 

вул.Тарана, 5 

11 Насосна станція, EXPERT, 

керівництво по експлуатації 

од. 1 Теплогенераторна 

сел.Шевченко, 

вул.Тарана, 5 

12 Інструкція по експлуатації  насоса 

циркуляційного RSD 

од. 3 Теплогенераторна 

сел.Шевченко, 

вул.Тарана, 5 

13 Керівництво по використанню 

головної GSM охоронної 

сигналізації 

од. 1 Теплогенераторна 

сел.Шевченко, 

вул.Тарана, 5 

14 Керівництво по експлуатації 

трьохходового 

термозмішувального клапана з бай 

пасом для зворотної лінії котла 

од. 3 Теплогенераторна 

сел.Шевченко, 

вул.Тарана, 5 

15 Змінний картридж для 

антінакіпного фільтра, паспорт і 

експлуатація (для водопідготовки) 

од. 1 Теплогенераторна 

сел.Шевченко, 

вул.Тарана, 5 

16 Безпровідний дверний дзвінок од. 1 Теплогенераторна 

сел.Шевченко, 

вул.Тарана, 5 

17 Вимикачі диференціального 

струму, інструкція з експлуатації 

од. 1 Теплогенераторна 

сел.Шевченко, 

вул.Тарана, 5 

18 Гідроакумулятор інструкція з 

експлуатації, гарантійний талон 

од. 1 Теплогенераторна 

сел.Шевченко, 

вул.Тарана, 5 

19 Інструкція по  експлуатації 

настінно-стельового світильника 

од. 2 Теплогенераторна 

сел.Шевченко, 

вул.Тарана, 5 

20 Інструкція по  експлуатації 

INVERTERAз програмним 

забезпеченням (додається) 

од. 1 Теплогенераторна 

сел.Шевченко, 

вул.Тарана, 5 

 

Перелік підготовлено відділом культури, 

туризму та охорони культурної спадщини  

Покровської міської ради 

 

Начальник відділу                       Олена ОЛЕХНОВИЧ 

 

 

Керуючий справами  

виконкому ради                                                                                  Алевтина ЖУК 



 

 

АРКУШ 

про погодження проекту рішення 

виконавчого комітету Покровської міської ради 

 
 

Про передачу майна з балансу відділу культури, туризму та охорони культурної 

спадщини Покровської міської ради Донецької області  

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ:   Відділом культури, туризму та охорони культурної  

    спадщини міської ради 

 

 

 

Начальник відділу  культури, туризму 

та охорони культурної спадщини                                                О.Олехнович 

 

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради                                             М.Ідрісова  

                             

                                                     

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради                                             О.Добровольський 

 

 

 

Директор КП «Покровськтепломережа»                                      М.Батенко 

 

 

 

Керуючий справами  

виконкому ради                                                                              А.Жук 

 

                                                     

Начальник відділу юридичного 

забезпечення  діяльності міської  

ради та її виконавчих органів                                                         В.Пишна   

     

  

Начальник відділу з питань 

діловодства, контролю та роботи 

зі зверненнями громадян                                                                Г.Борисова 

    

  



 


