
 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

 
від «____» _____________ 20__ року       № _____ 

 

Про затвердження акта приймання- 

передачі на баланс влаштованих  

зупинок громадського транспорту  

в м. Кропивницькому  

 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, підпунктом 1                     

пункту «а» статті 29 та підпунктом 1 пункту «а» статті 30 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", відповідно до Положення про порядок 

списання та передачі майна, що належить до комунальної власності 

територіальної громади міста Кіровограда, затвердженого рішенням міської 

ради від 11 грудня 2012 року № 2099 "Про управління майном, що належить до 

комунальної власності територіальної громади міста Кіровограда", зі змінами, 

відповідно до рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради                   

від 15 грудня 2020 року № 626 «Про передачу на баланс влаштованих зупинок 

громадського транспорту в м. Кропивницькому» Виконавчий комітет 

Кропивницької міської ради  

 

В И Р І Ш И В : 

 

Затвердити акт приймання-передачі на баланс влаштованих зупинок 

громадського транспорту в м. Кропивницькому, що додається. 

 

 

 

Міський голова                 Андрій РАЙКОВИЧ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Тетяна Криворучко 35 83 61 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради 

«___» _________ 20__ року № ____ 

 

АКТ  

приймання-передачі влаштованих зупинок громадського транспорту  

в м. Кропивницькому 

 

Комісія, утворена відповідно до рішення Кропивницької міської ради                      

від 15 грудня 2020 року № 626 «Про передачу на баланс влаштованих зупинок 

громадського транспорту в м. Кропивницькому» 
(назва документа, на підставі якого утворена комісія) 

 

Голови комісії 
 

 

ЯНДОВИЧ 

Юлії Володимирівни 

- заступника начальника Головного 

управління житлово-комунального 

господарства  
 

Секретаря комісії 

 

КРИВОРУЧКО 

Тетяни Володимирівни 

- головного спеціаліста відділу будівництва 

та благоустрою Головного управління 

житлово-комунального господарства 
 

 

Членів комісії: 
 

БАРАБАШ 

Вікторії Вікторівни 

- начальника відділу планово-фінансової 

роботи, бухгалтерського обліку та 

відомчого контролю - головного 

бухгалтера Головного управління 

житлово-комунального господарства 
 

КАЗАНКА 

Володимира 

Радиславовича 

- головного спеціаліста - юриста Головного 

управління житлово-комунального 

господарства 

 
 

ПАНІШКА 

Віктора Анатолійовича 

 

- начальника комунального підприємства 

«УНІВЕРСАЛ 2005» 

 

СТАСИШИНОЇ 

Лариси Євгенівни 

- в.о. головного бухгалтера комунального  

підприємства «УНІВЕРСАЛ 2005» 
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склала цей Акт про те, що зупинки громадського транспорту розміщені за 

адресами, а саме: 

 

1. Вул. Ганни Дмитрян, 1, зупинка громадського транспорту «Лікарня 

Святої Анни», в напрямку із центру міста Кропивницького, належить 

Головному управлінню житлово-комунального господарства Міської ради міста 

Кропивницького, яка 
(найменування підприємства, установи та організації, що передає)  
передається комунальному підприємству «УНІВЕРСАЛ 2005»  
(найменування підприємства, установи та організації, що приймає)  

 

Комісія установила: 

1.1 До складу нерухомого майна, що передається, належить встановлена 

зупинка громадського транспорту за адресою: вул. Ганни Дмитрян, 1,                       

в напрямку із центру міста Кропивницького,  
(найменування об'єкта передачі) 

Загальні відомості: 

рік встановлення 2020 рік 

будівельний об’єм (загальний) - 27,35 куб. метрів 

площа забудови (загальна) - 10,35 кв. метрів 

кількість зупинок - 1 

загальна вартість об'єкта - 54 065 грн 96 коп. 

у тому числі будівельно-монтажні роботи - 49 502 грн 40 коп. 

1.2 Разом з об’єктом передається технічна документація: 

Альбом том 1 «Робочий проект»; 

Альбом том 2 «Кошторисна документація». 

 

2. Вул. Ганни Дмитрян, навпроти будинку № 1, зупинка громадського 

транспорту «Лікарня Святої Анни», в напрямку до центру міста 

Кропивницького, належить Головному управлінню житлово-комунального 

господарства Міської ради міста Кропивницького, яка 
(найменування підприємства, установи та організації, що передає)  
передається комунальному підприємству «УНІВЕРСАЛ 2005»  
(найменування підприємства, установи та організації, що приймає)  

 

Комісія установила: 

2.1 До складу нерухомого майна, що передається, належить встановлена 

зупинка громадського транспорту за адресою: вул. Ганни Дмитрян, навпроти 

будинку № 1, в напрямку до центру міста Кропивницького, 
(найменування об'єкта передачі) 

Загальні відомості: 

рік встановлення 2020 рік 

будівельний об’єм (загальний) - 27,35 куб. метрів 

площа забудови (загальна) - 10,35 кв. метрів 

кількість зупинок - 1 

загальна вартість об'єкта - 54 153 грн 90 коп. 
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у тому числі будівельно-монтажні роботи - 49 502 грн 40 коп. 

 

2.2 Разом з об’єктом передається технічна документація: 

Альбом том 1 «Робочий проект»; 

Альбом том 2 «Кошторисна документація». 

 

3. Вул. Київська, зупинка громадського транспорту «Вул. Івана Франка», в 

напрямку до центру міста Кропивницького, належить Головному управлінню 

житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького, яка 
(найменування підприємства, установи та організації, що передає)  
передається комунальному підприємству «УНІВЕРСАЛ 2005»  
(найменування підприємства, установи та організації, що приймає)  

 

Комісія установила: 

3.1 До складу нерухомого майна, що передається, належить встановлена 

зупинка громадського транспорту за адресою: вул. Київській, в напрямку до 

центру міста Кропивницького, 
(найменування об'єкта передачі) 

Загальні відомості: 

рік встановлення 2020 рік 

будівельний об’єм (загальний) - 27,35 куб. метрів 

площа забудови (загальна) - 10,35 кв. метрів 

кількість зупинок - 1 

загальна вартість об'єкта - 54 065 грн 96 коп. 

у тому числі будівельно-монтажні роботи - 49 502 грн 40 коп. 

 

3.2 Разом з об’єктом передається технічна документація: 

Альбом том 1 «Робочий проект»; 

Альбом том 2 «Кошторисна документація». 

 

4. Вул. Кільцева, зупинка громадського транспорту «Кропивницька 

центральна районна лікарня», належить Головному управлінню житлово-

комунального господарства Міської ради міста Кропивницького, яка 
(найменування підприємства, установи та організації, що передає)  
передається комунальному підприємству «УНІВЕРСАЛ 2005»  
(найменування підприємства, установи та організації, що приймає)  

 

Комісія установила: 

4.1 До складу нерухомого майна, що передається, належить встановлена 

зупинка громадського транспорту за адресою: вул. Кільцева,                                                  

м. Кропивницького, 
(найменування об'єкта передачі) 

Загальні відомості: 

рік встановлення 2020 рік 

будівельний об’єм (загальний) - 27,35 куб. метрів 

площа забудови (загальна) - 10,35 кв. метрів 
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кількість зупинок - 1 

загальна вартість об'єкта - 54 066 грн 32 коп. 

у тому числі будівельно-монтажні роботи - 49 504 грн 15 коп. 

 

4.2 Разом з об’єктом передається технічна документація: 

Альбом том 1 «Робочий проект»; 

Альбом том 2 «Кошторисна документація». 

 

5. До Акта приймання-передачі додається копія рішення Виконавчого 

комітету Кропивницької міської ради від 15 грудня 2020 року                              

№ 626 «Про передачу на баланс влаштованих зупинок громадського транспорту 

в м. Кропивницькому». 

 

Голова комісії ______________ Юлія ЯНДОВИЧ 

 (підпис)  

Секретар комісії ______________ Тетяна КРИВОРУЧКО 

 (підпис)  

Члени комісії: ______________ Вікторія БАРАБАШ 

 (підпис)  

 ______________ Володимир КАЗАНОК 

 (підпис)  

 ______________ Віктор ПАНІШКО 

 (підпис)  

 ______________ Лариса СТАСИШИНА 

 (підпис)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«____» ___________ 20__ року 


