
 
У К Р А Ї Н А 

 

      Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 

від  “19”   грудня 2016 року                                  № 672                              
 
 

Про затвердження 
акта приймання-передачі 
закінченого будівництвом газопроводу   
 

Керуючись ст. 143, 144 Конституції України, ст. 59 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, Положенням про будівництво 
газових мереж для мешканців м. Кіровограда, затвердженого рішенням 
Кіровоградської міської ради від 16 березня 2004 року № 791 (зі змінами), 
рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської ради                                        
від 22 липня 2014 року № 359 "Про надання дозволу управлінню 
капітального будівництва Кіровоградської міської ради виступати 
замовником на будівництво газових мереж зовнішнього газопостачання в                    
м. Кіровограді", відповідно до рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради від 25 жовтня 2016 року № 557 "Про передачу 
на баланс закінченого будівництвом газопроводу" виконавчий комітет 
Кіровоградської міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

Затвердити акт передачі на баланс закінченого будівництвом об'єкта 
«Нове будівництво газопроводу по вул. Покровській та пров. Покровському в 
м. Кіровограді». 

 
 
 

Міський голова          А.Райкович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хоменко 24 49 57 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
        Рішення виконавчого  

комітету Кіровоградської  
міської ради  
"19" грудня 2016 
№ 672 

 
АКТ 

передачі  на баланс закінченого будівництвом об'єкта  
«Нове будівництво газопроводу по вул. Покровській та                                 

пров. Покровському в м. Кіровограді» 
 

«___»_________2016 року 
 

Голова комісії 
 

Грабенко Олександр   -  заступник міського голови з питань 
Володимирович     діяльності виконавчих органів ради 
        

Заступник голови комісії 
 

Руденко Тарас    -  начальник юридичного управління  
Васильович ВАТ «Кіровоградгаз» (за згодою) 
        

Секретар комісії 
 

Хоменко Сергій   -  головний спеціаліст-юрист 
Анатолійович     управління капітального  

будівництва  
 

Члени комісії: 
 
Чабанова Ольга                        - 
Олександрівна  
 
 
Гончар Світлана                       - 
Магомедівна 
 
Стрижак Володимир                - 
Миколайович 
 
 
Побер Ольга                              - 
Олександрівна 

начальник планово-виробничого 
відділу управління капітального 
будівництва  
 
головний бухгалтер управління 
капітального будівництва 
 
головний інженер                       
ВАТ «Кіровоградгаз» 
(за згодою) 
 
головний бухгалтер ВАТ 
«Кіровоградгаз» 
(за згодою) 

склали цей акт про те, що закінчений будівництвом об'єкт «Нове будівництво 
газопроводу по вул. Покровській та пров. Покровському в м. Кіровограді» на 
загальну суму 225,073 тис. грн, а саме: 
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Основні показники об’єкта Одиниця 
виміру 

Кількість Сума грн 

Будівництво газопроводу (низького та 
середнього тиску), а саме:  
 

п.м. 354,0 225 073,0 

Газопровід низького тиску 
 
Довжина газопроводу, в тому числі: 

- підземна частина  ПЕ Ø63х3,6 
                               ПЕ Ø32х3,0 
 

- надземна частина СТ Ø25х2,8 
                                         СТ Ø57х3,0 

 
 
 

п.м. 
 
 
 

 
 

154,5 
130,5 
17,0 

 
6,0 
1,0 

 
 
73 142,0 
 
 
 
 

 
Газопровід середнього тиску  
 
Довжина газопроводу, в тому числі: 

- підземна частина ПЕ Ø32х3,0 
                                         СТ Ø25х2,8 
 

- надземна частина СТ Ø32х2,8 
 

 
 
 

п.м. 

 
 

199,5 
58,0 
0,5 

 
141,0 

 
 
70 871,0 
 
 
 

 

Встановлення ГРП-ШБО-  
RBI23122 № 072015 

шт. 1 81 060,0 

 

передано на баланс відкритого акціонерного товариства "Кіровоградгаз".   
 

До цього Акта додається: 
1. Копія рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 

25.10.2016 року № 557 "Про передачу на баланс закінченого 
будівництвом газопроводу" 

 

Голова комісії    _____________ Грабенко О.В.  
                          (підпис) 
      

Заступник голови комісії    _____________ Руденко Т.В.  
              (підпис) 

 

Секретар комісії     _____________ Хоменко С.А.   
             (підпис) 
Члени комісії: 
 

_____________ Чабанова О.О.                 
       (підпис) 

 

_____________ Гончар С.М.    
       (підпис)  

       

_____________ Стрижак В.М.  
       (підпис)   

 

_____________ Побер О.О.    
       (підпис) 


