
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
 КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

від “28” вересня 2021 року                              № 620 
 

 

 
 

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 першої 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 Виконавчого комітету Кропивницької міської ради             
від 03 серпня 2021 року № 466 «Про передачу проєктно-кошторисної 
документації» Виконавчий комітет Кропивницької міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 

 

Затвердити акт з приймання-передачі проєктно-кошторисної документації 

по об’єкту «Капітальний ремонт комунального закладу НВО № 25                       

ЗОШ І-ІІІ ступенів природно-математичний ліцей, центр позашкільного 

виховання «Ліра» Кіровоградської міської ради (перепланування 

гардеробних приміщень, ремонт системи опалення, водопостачання та 

каналізації)». 

 

 

 

Міський голова                                                                 Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Олена Малашевич 35 83 46 



   

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення Виконавчого комітету   
Кропивницької міської ради 
«28» вересня 2021 року № 620 

 

Акт 

 

з приймання-передачі 

проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт 

комунального закладу НВО № 25 ЗОШ І-ІІІ ступенів природно-

математичний ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра» 

Кіровоградської міської ради (перепланування гардеробних приміщень, 

ремонт системи опалення, водопостачання та каналізації)» 

 

м. Кропивницький                                                               «30» серпня 2021 року 

 

Ми, що нижче підписались, на виконання рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради від 03 серпня 2021 року № 466 «Про передачу 

проєктно-кошторисної документації» здійснили перевірку комплектності  

проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт 

комунального закладу НВО № 25 ЗОШ І-ІІІ ступенів природно-математичний 

ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської міської ради 

(перепланування гардеробних приміщень, ремонт системи опалення, 

водопостачання та каналізації)» та склали даний акт про наступне: 

Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання № 25 «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей центр позашкільного 

виховання «Ліра» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 

передає, а управління капітального будівництва Кропивницької міської ради 

приймає проєктно-кошторисну документацію по об’єкту «Капітальний ремонт 

комунального закладу НВО № 25 ЗОШ І-ІІІ ступенів природно-математичний 

ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської міської ради 

(перепланування гардеробних приміщень, ремонт системи опалення, 

водопостачання та каналізації)» з остаточною вартістю в сумі 44 4738,28 грн. 
 

Додатки:  

 

1. Робочий проєкт Том 1. Пояснювальна записка, АБ, шифр                           

3/2019 «Капітальний ремонт комунального закладу НВО № 25                                   

ЗОШ І-ІІІ ступенів природно-математичний ліцей, центр позашкільного 

виховання «Ліра» Кіровоградської міської ради (перепланування гардеробних 

приміщень, ремонт системи опалення, водопостачання та каналізації)»                         

на 81 арк. у 3 прим.  

 

2. Робочий проєкт Том. 2 Креслення марки ВК, ЗВК, ОВ, ЗТВ шифр –

3/2019 – ПОБ на 60 арк. у 3 прим.  

 

3. Робочий проєкт Том. 3 Проект організації будівництва шифр – 3/2019 –

ПОБ на 33 арк. у 3 прим.  
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4. Інвесторський кошторисний розрахунок «Капітальний ремонт 

комунального закладу НВО № 25 ЗОШ І-ІІІ ступенів природно-математичний 

ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської міської ради 

(перепланування гардеробних приміщень, ремонт системи опалення, 

водопостачання та каналізації )» на 166 арк. у 2 прим.  

 

5. Експертний звіт та додаток до Експертного звіту від 14 серпня                      

2019 року № 14-08/19/А ТОВ «ПЕРША ПРИВАТНА ЕКСПЕРТИЗА» (оригінал)  

на 5 арк. у 1 прим.  

 

6. Наказ директора від 21жовтня 2019 року № 318 «Про затвердження 

проєктно – кошторисної документації на капітальний ремонт комунального 

закладу «Навчально-виховне об’єднання № 25 «Загальноосвітня школа                         

І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, Центр позашкільного 

виховання «Ліра» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 

(перепланування гардеробних приміщень, ремонт системи опалення, 

водопостачання та каналізації ) на 1 арк. у 1 прим. 

 

7. Бухгалтерська довідка на 1 арк. у 1 прим.  

 
 

Голова комісії 
 

___________ 

(підпис) 

Сергій КОЛОДЯЖНИЙ 
 

 
Секретар комісії 
 

___________ 

(підпис) 

 

Тетяна МАКІДОНСЬКА 
 

 

Члени комісії: ___________ 

(підпис) 

 

Сергій БІЛОКIНЬ  
 

 ___________ 

(підпис) 

Марина ВОРОТНЮК 
 

 ___________ 

(підпис) 

Світлана ГОНЧАР  
 

   
 ___________ 

(підпис) 

 

Лариса КОСТЕНКО  
 

 ___________ 

(підпис) 

Лілія МАТЯШОВА 
 

 ___________ 

(підпис) 

Людмила ПЕКЕЛЬНИК 
 

   
 ___________ 

(підпис) 

Олена ТКАЧЕНКО   
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