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У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 29 січня 2014 року                                                                               № 2786 
 
Про надання згоди на безкоштовне прийняття  
до комунальної власності територіальної  
громади м. Кіровограда вартості виконаних  
робіт по реконструкції фасадних газопроводів 
 
      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 09 вересня 2013 року № 34/6946, 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 з балансу відкритого акціонерного 
товариства по газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз” вартості 
виконаних робіт по реконструкції фасадних газопроводів будинків по        
вул. Куроп’ятникова, 15, 17, що станом на 01.09.2013 становить 48055,20 грн. 
(сорок вісім тисяч п’ятдесят п’ять гривень 20 коп.) з ПДВ, на баланс 
житлово-експлуатаційної контори № 13 та по вул. Андріївській, 16, що 
станом на 01.09.2013 становить 127024,80 грн. (сто двадцять сім тисяч 
двадцять чотири гривні 20 коп.) з ПДВ, на баланс житлово-експлуатаційної 
контори № 7 відповідно до Програми модернізації газових мереж для 
покращення газопостачання міста Кіровограда на 2010-2012 роки. 

2. Головному управлінню житлово-комунального господарства 
Кіровоградської міської ради спільно зі спеціалістами житлово-
експлуатаційних контор № 7, 13 та відкритого    акціонерного   товариства   
по   газопостачанню   та   газифікації “Кіровоградгаз” створити комісію, 
підготувати необхідні документи щодо прийняття-передачі вартості 
виконаних робіт по реконструкції фасадних газопроводів згідно з діючим 
законодавством України. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 
міської ради з питань управління комунальною власністю та приватизації, з 
питань житлово-комунального господарства та енергозбереження,  
заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Василенка І.М., Поліщука С.Ю. 
 
Міський голова                                                                                   О. 
Саінсус  
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