
 
 
 
 
У К Р А Ї Н А 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

 

СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 02 липня  2015 року                                                                               № 4211 
 
Про надання згоди на безкоштовне  
прийняття до комунальної власності  
територіальної громади м. Кіровограда  
вартості виконаних будівельних робіт 
з  реконструкції фасадного газопроводу 
по вул. Жовтневої революції, 37/16 
 

Керуючись статтею 143 Конституції України, статтею 60 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, зважаючи на звернення 
відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації 
“Кіровоградгаз” від 20 травня 2015 року № 48/02-10, враховуючи акти 
приймання виконаних будівельних робіт, Кіровоградська міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 1. Дати згоду на безкоштовне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади м. Кіровограда вартості виконаних будівельних робіт з  
реконструкції фасадного газопроводу по вул. Жовтневої революції, 37/16, що                   
на 01.06.2015 становить 64880,00 грн (шістдесят чотири тисячі вісімсот  
вісімдесят грн 00 коп.) з ПДВ, з балансу відкритого акціонерного товариства по 
газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз” з подальшою безкоштовною 
передачею на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖИТЛОВО-
ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 1» КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ».  
 2. Створити комісію з питань приймання до комунальної власності 
газопроводу (склад комісії додається) та скласти акт прийняття-передачі. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію 
Кіровоградської міської ради з питань житлово-комунального господарства та 
енергозбереження. 
   

 
Секретар міської ради            І.Марковський 

 
Григораш 24 84 55 



 
Додаток до рішення 
Кіровоградської міської ради 
02    липня   2015 року 
№ 4211 

СКЛАД 
 

комісії з питань приймання до комунальної власності газопроводу 
 

Голова комісії 

Погребнюк Ростислав Анатолійович  заступник  начальника  
Головного управління житлово- 
комунального господарства 
Кіровоградської міської ради  

 
Члени комісії: 

 
Ковальова Світлана 
Миколаївна 

 начальник КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «ЖИТЛОВО-
ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
№ 1» КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ»  

 

Григораш Валентина Миколаївна головний спеціаліст відділу 
капітального ремонту 
реформування та розвитку 
житлово-комунального  
господарства Головного 
управління житлово-
комунального господарства 
Кіровоградської міської ради 

 

Кучман Юлія Олександрівна   начальник відділу капітального  
ремонту реформування та 
розвитку житлово-комунального  
господарства Головного 
управління житлово-
комунального господарства 
Кіровоградської міської ради 

 

Лунгул  Станіслав 
Володимирович 

 заступник директора департаменту з 
виробничої діяльності і капітального 
будівництва ВАТ «Кіровоградгаз»             
(за згодою) 

   
Начальник Головного управління 
житлово-комунального господарства                      О. Хачатурян 


