
Проєкт № 3483 
 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 
 
 

  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ  
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від  "___" _________ 2019 року                                                            № _____ 
 
Про безоплатну передачу  
водопровідних мереж та  
зовнішніх мереж каналізації у  
спільну власність територіальних  
громад сіл, селищ і міст 
Кіровоградської області 
 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтями 26, 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 Кіровоградської міської                             
ради 11 грудня 2012 року № 2099, та пункту 2.2.25 Положення про 
управління капітального будівництва  Міської ради міста Кропивницького, 
затвердженого рішенням міської ради від 21 грудня 2017 року № 1382, 
Міська рада міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А:  
 

1. Дати згоду на безоплатну передачу зовнішніх водопровідних мереж 
та зовнішніх мереж каналізації по вул. Генерала Жадова 24, корпус 1 з 
точкою підключення по вул. Генерала Жадова 24, у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ і міст Кіровоградської області з 
оформленням на баланс обласного комунального виробничого підприємства 
"Дніпро-Кіровоград" згідно з додатком. 

 

2. Надати повноваження начальнику управління капітального 
будівництва Міської ради міста Кропивницького С.Білоконю взяти участь у 
роботі комісії з приймання – передачі закінченого будівництвом зовнішнього 
водопроводу та підписати вказані акти. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 
енергозбереження та комунальної власності, заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради О.Мосіна. 
 
Міський голова             Андрій РАЙКОВИЧ 
 

Сергій Хоменко 24 49 57 
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       Додаток                                                                                                                    
       до рішення Міської ради  
       міста Кропивницького                                                                                   
       від “__”_________ 2019  року  №___                                        

П Е Р Е Л І К                                                                                      
водопровідних мереж та зовнішніх мереж каналізації, які передаються на 

баланс обласного комунального виробничого підприємства                             
"Дніпро-Кіровоград" 

      

№ 
з/п 

Повна назва об'єкта 
Рік введення в 
експлуатацію 

Вартість, 
тис. грн 

Довжина, м 

1 Зовнішні водопровідні мережі по                              
вул. Генерала Жадова, 24  

2019 26.00 6 

2 Зовнішні мережі каналізації по                              
вул. Генерала Жадова, 24 

63.90 43.7 

 РАЗОМ 89.90 49.7 

 
 
 
Начальник управління  
капітального будівництва                                                             Сергій БІЛОКІНЬ 

 
 

 


