
                                                                                                                 ПРОЄКТ  № 3699 

 
 

МІСЬКА   РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

 

СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від "____" __________ 2019 року       № ___ 
 

Про внесення змін до рішення Міської ради 
міста Кропивницького від 19 листопада 2019  
року № 3002 "Про надання повноваження 
на підписання договору на господарське відання" 
 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України,                                   
статтями 26, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",                                
підпунктом 2 пункту 1 розділу ІІІ Кодексу газорозподільних систем, 
затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30 вересня                   
2015 року № 2494, 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до рішення Міської ради міста Кропивницького                       
від 19 листопада 2019 року № 3002 "Про надання повноваження на підписання 
договору на господарське відання" та викласти пункт 1 в новій редакції, а саме:  

"1. Уповноважити начальника управління капітального будівництва Міської 
ради міста Кропивницького Сергія Валентиновича Білоконя укласти від імені 
Міської ради міста Кропивницького договір на господарське відання складовими 
газорозподільної системи, на майно визначене в додатку до цього рішення, з 
Відкритим акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації 
"Кіровоградгаз", з правом підпису від імені Міської ради міста Кропивницького 
всіх додатків, додаткових угод, акту приймання-передачі майна та інших 
документів, пов’язаних з належним оформленням та виконанням, визначеного в 
цьому рішенні, договору.". 

 
2. 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 



 

 

                                                 Додаток                                                                                                                    
                                                 до рішення Міської ради міста Кропивницького                                                                                 
                                                 "___" грудня 2019  року  № _____                                        

П Е Р Е Л І К                                                                                                                
зовнішніх газових мереж, які планується передати у господарське 
відання Відкритому акціонерному товариству по газопостачанню та 

газифікації "Кіровоградгаз" 

 
№ 
п/
п 

Найменування 
Кількість 
об’єктів, 
шт 

Сума, грн. без ПДВ 

1. 

Газорозподільна система ( 
газопровід низького тиску  ПЕ Ø – 
90*8.2     L-25 п.м.  розміщений за 
адресою м. Кропивницький вул. 
Генерала Жадова, 24, корпус 1, від 
місця приєднання до ввідного  
газопроводу ). 

1 
27950,00 грн. (двадцять сім 
тисяч дев’ятсот п’ятдесят 

гривень). 

 Всього: 1 
27950,00 грн. (двадцять сім 
тисяч дев’ятсот п’ятдесят 

гривень). 
 
 
 
Начальник управління  
капітального будівництва                                                      Сергій БІЛОКІНЬ 



 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ  
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від  19 листопада 2019 року                                                            № 3002 
 
Про надання повноваження 
на підписання договору  
на господарське відання 
 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтями 26, 60 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",                                
підпунктом 2 пункту 1 розділу ІІІ Кодексу газорозподільних систем, 
затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30 вересня    
2015 року № 2494, відповідно до пункту 3.20 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. Надати управлінню капітального будівництва Міської ради міста 
Кропивницького, в особі начальника С.Білоконя, повноваження на 
підписання договору на господарське відання складовими газорозподільної 
системи з відкритим акціонерним товариством "Кіровоградгаз" згідно з 
додатком. 

 

2. 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 



  

   

Додаток                                                                                                                    
до рішення Міської ради міста 
Кропивницького                                                                                   
19 листопада 2019  року  № 3002                                        

П Е Р Е Л І К                                                                                                               
зовнішніх газових мереж, які планується передати у господарське 
відання відкритому акціонерному товариству "Кіровоградгаз" 

      

№ 
з/
п 

Повна назва об'єкта 
Рік введення в 
експлуатацію 

Вартість, 
тис. грн 

Довжина, 
м 

1 Зовнішні газові мережі по вул. 
Генерала Жадова ,24, корпус 1 з 
точкою підключення біля будинку по 
вул. Генерала Жадова, 24, корпус 1 

2019 27,95 25 

 
 
 
Начальник управління  
капітального будівництва                                             Сергій БІЛОКІНЬ 
 

 
 


