
                                                               

 
                         

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  “ 08 ” жовтня 2019  року      № 2899 

 

Про  передачу пожежних 

гідрантів 

 
 

Керуючись статтею 143 Конституції України, відповідно до                  

статей 26, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

Положення про порядок списання та передачі майна, що належить до 

комунальної власності територіальної громади міста, затвердженого 

рішенням міської ради від 11 грудня 2012 року № 2099 (зі змінами), 

враховуючи лист Кропивницького ВКГ ОКВП «Дніпро – Кіровоград»          

від 19 червня 2019 року № 559/02/к, Міська рада міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Передати безоплатно з балансу управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста 

Кропивницького на баланс Обласного комунального виробничого 

підприємства «Дніпро – Кіровоград» пожежні гідранти у кількості 71 шт. 

загальною вартістю 289 218,30 грн (двісті вісімдесят дев’ять тисяч двісті 

вісімнадцять гривень  30 копійок) згідно з додатком.  
 

2. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення зняти з бухгалтерського обліку вищезазначені пожежні гідранти та  

забезпечити оформлення документів прийняття-передачі згідно з чинним 

законодавством України. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-

економічного розвитку та заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради  О.Мосіна. 
 

 

 

Міський голова                            Андрій РАЙКОВИЧ 
 
 

 

 
 

 

 
 

Олександр Безеда 22 86 20   
 



  

Додаток  

до рішення Міської ради 

міста Кропивницького 

“ 08 ” жовтня 2019 року № 2899 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

пожежних гідрантів, що передаються на баланс                                                

ОКВП «Дніпро – Кіровоград» 

 
№ 

з/п 

Найменування майна Од. виміру Кількість, 

шт. 

Ціна, грн Сума, грн 

1 Гідрант пожежний 

підземний GIR-04 (чавунний 

корпус) (Н – 1,25 м) 

шт. 70 4 074,54 285 217,80 

2 Пожежний гідрант                  

ПГП – 1500 

(в комплекті з підставкою) 

шт. 1 4 000,50 4 000,50 

 

Загальна  вартість  майна –   289 218,30 грн   (двісті вісімдесят дев’ять тисяч 

двісті вісімнадцять гривень 30 копійок) 

 

 

 

Начальник управління з питань  

надзвичайних ситуацій  

та цивільного захисту населення                                 Сергій КОВАЛЕНКО 

 

 


