
 
                                                                                          

Р І Ш Е Н Н Я 
           

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від "___"__________ 2020 року       № ____ 
 

 

Про затвердження акта з 

приймання-передачі  

проєктно-кошторисної документації 
 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, підпунктом 1                        

пункту "а" статті 29, підпунктом 1 пункту "б" частини 1 статті 31, статтею 60 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтями 5, 6 Закону 

України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності", 

відповідно до Положення про порядок списання та передачі майна, що 

належить до комунальної власності територіальної громади міста Кіровограда, 

затвердженого рішенням міської  ради від 11 грудня 2012 року № 2099, 

відповідно до рішення Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького від ____ жовтня 2020 року № ____ "Про передачу                        

проєктно–кошторисної  документації " Виконавчий комітет Міської  ради міста 

Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 

 

Затвердити акт з приймання-передачі проєктно-кошторисної документації 

по об’єкту по об’єкту "Капітальний ремонт ДНЗ (ясла-садок) № 37 "Ластівка" 

комбінованого типу, вул. Преображенська, 101, м. Кропивницький". 

 

 

 

Міський голова               Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юлія Зайкевич  35 83 40 

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

 Рішення Виконавчого комітету  

 Міської ради міста Кропивницького 
       

 "___" ___________ 2020 року № ____ 

 

А К Т 

 з приймання-передачі 

проєктно-кошторисну документації по об’єкту "Капітальний ремонт ДНЗ     

(ясла-садок) № 37 "Ластівка" комбінованого типу, вул. Преображенська, 101,  

м. Кропивницький" 

 

м. Кропивницький     «____»_________ 2020 року 

 

 Ми, що нижче підписались, на виконання рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького від ___ жовтня 2020 року № ___ «Про 

передачу проєктно-кошторисної документації» здійснили перевірку 

комплектності проєктно-кошторисної документації по об’єкту "Капітальний 

ремонт ДНЗ (ясла-садок) № 37 "Ластівка" комбінованого типу, вул. 

Преображенська, 101, м. Кропивницький" та склали даний акт про наступне: 

управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького 

передає, а ДНЗ  (ясла-садок) № 37 "Ластівка" комбінованого типу прийняло 

проєктно-кошторисну документацію по об’єкту "Капітальний ремонт ДНЗ 

(ясла-садок) № 37 "Ластівка" комбінованого типу, вул. Преображенська, 101, м. 

Кропивницький" та витрати у сумі 303 084,19 грн у відповідності до додатків. 

 

Додатки :  

 

1. Робочий проект Том 1. Вихідні дані. Загальна пояснювальна 

записка 15/2019-ПЗ. Архітектурно-будівельні рішення 15/2019-АБ. 

"Капітальний ремонт ДНЗ (ясла-садок) № 37 "Ластівка" комбінованого типу, 

вул. Преображенська, 101, м. Кропивницький"- 3 прим. на 35 арк. 

2. Робочий проект  Том 2. Кошторисна документація 15/2019-КД. 

"Капітальний ремонт ДНЗ (ясла-садок) № 37 "Ластівка" комбінованого типу, 

вул. Преображенська, 101, м. Кропивницький"- 3 прим. на  

3. Експертний звіт  № 0204-19Е від 11.03.2019 ТОВ «НВП» 

МІЖБУДЕКСП» 

 

 

Голова комісії ____________ 

(підпис) 

 

Олександр МОСІН 

Заступник голови комісії   ____________ 

(підпис) 

 

Сергій БІЛОІКІНЬ  

Секретар комісії ____________ 

(підпис) 

 

Сергій ХОМЕНКО 
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Члени комісії: ____________ 

(підпис) 

 

Марина ВОРОТНЮК        

 ____________ 

(підпис) 

 

Світлана ГОНЧАР 

 ____________         

(підпис) 

 

 Олена ГОРБЕНКО 

 ____________ 

(підпис) 

Антоніна ПАРХЕТА 
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