
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 

від 09 серпня 2022 року                 № 497 

 

 

Про затвердження акта приймання- 

передачі на баланс КП «МІСЬКСВІТЛО» 

Кропивницької міської ради» мережі 

зовнішнього освітлення на території 

скверу ім. Шевченка 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, та 

рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради                                                            

від 12 липня 2022 року № 410 «Про передачу на баланс КП «МІСЬСКВІТЛО» 

Кропивницької міської ради» мережі зовнішнього освітлення на території скверу 

ім. Шевченка» Виконавчий комітет Кропивницької міської ради 
 

В И Р І Ш И В : 
 

Затвердити акт приймання-передачі на баланс КП «МІСЬКСВІТЛО» 

Кропивницької міської ради» мережі зовнішнього освітлення на території скверу 

ім. Шевченка в м. Кропивницькому, що додається. 

 

 

 

Секретар міської ради              Олег КОЛЮКА 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Криворучко 35 83 61 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради  

09 серпня 2022 року № 497 

 

АКТ 

приймання-передачі на баланс КП «МІСЬКСВІТЛО» Кропивницької 

міської ради» мережі зовнішнього освітлення на території скверу 

ім. Шевченка в м. Кропивницькому 
 

Комісія, утворена відповідно до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради від 12 липня 2022 року № 410 «Про передачу на 

баланс КП «МІСЬКСВІТЛО» Кропивницької міської ради» мережі зовнішнього 

освітлення на території скверу ім. Шевченка» у складі: голови комісії -  

заступника начальника Головного управління житлово-комунального 

господарства Ю.ЯНДОВІИЧ, секретаря комісії - головного спеціаліста відділу 

благоустрою Головного управління житлово-комунального господарства 

Т.КРИВОРУЧКО, членів комісії - начальника відділу бухгалтерського обліку - 

головного бухгалтера Головного управління житлово-комунального 

господарства В.БАРАБАШ, заступника начальника відділу благоустрою 

Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької 

міської ради Д.МАТВІЄНКО, головного спеціаліста-юриста Головного 

управління житлово-комунального господарства Д.ФУНДОВНОГО, начальника 

комунального підприємства КП «МІСЬКСВІТЛО» Кропивницької міської ради» 

Д.ТОТКА, головного інженера комунального підприємства                                                            

КП «МІСЬКСВІТЛО» Кропивницької міської ради» В.ГРИЦІЄНКА, бухгалтера 

комунального підприємства КП «МІСЬКСВІТЛО» Кропивницької міської ради» 

М.КОРЯКІНОЇ, склала цей акт про те, що проведено огляд мереж зовнішнього 

освітлення на території скверу ім. Шевченка в м. Кропивницькому (Таблиця), яка 

передається на баланс комунальному підприємству КП «МІСЬКСВІТЛО» 

Кропивницької міської ради» 

 

            Таблиця 
 

 

Найменування матеріалів Кількість 

Вартість за 

одиницю,           

грн. 

Всього, грн. 

Опори металеві ОКОФ-40/3-73/124 шт. 9 4814,45 43 330,05 

Кабель АВВГ 4х16 мм до 35 кВ м 200 30,27 6 054,00 

Світильники світлодіодні шт. 9 7 216,67 64 950,03 

Провід марка СІП4-4х25 мм2 м 29 21,56+ 625,24 

Анкерна закладка (М16/60х180-

750) ЗЧФ 240х240 
шт. 9 338,0 3 042,00 

 

 



 

2 

 

Гак на опорі шт. 2 182,05 364,10 

Обмежувач перенапруг ТТD 151F 

PROTEKT 
шт. 1 356,49 356,49 

Запобіжник D01/E14/6A шт.  3 71,32 213,96 

ВСЬОГО на суму без ПДВ    118 935,87 

 

 До акта приймання-передачі додаються: 

 

1. Копія рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради                                  

від 12 липня 2022 року № 410 «Про передачу на баланс КП «МІСЬКСВІТЛО» 

Кропивницької міської ради» мережі зовнішнього освітлення на території скверу 

ім. Шевченка» 

2. Проєктно-кошторисна документація 

3. Копія Декларації про готовність до експлуатації об'єкта, що за класом 

наслідків (відповідальності) належить до об'єктів з незначними наслідками (СС1)                                 

від 11.03.2020 р. № КД 141200710389 

 

 

 

Голова комісія   ____________________   Ю.Яндович 

 
      (підпис, ініціали та прізвище) 

Секретар комісії   ____________________   Т.Криворучко 
 

      (підпис, ініціали та прізвище) 

Члени комісії   ____________________   В.Барабаш 
 

      (підпис, ініціали та прізвище) 

      ____________________   В.Грицієнко 
 

      (підпис, ініціали та прізвище) 

      ____________________   М.Корякіна 
 

      (підпис, ініціали та прізвище) 

      ____________________   Д.Матвієнко 
 

      (підпис, ініціали та прізвище) 

      ____________________   Д.Тоток 
 

      (підпис, ініціали та прізвище) 

      ____________________   Д.Фундовний 
 

      (підпис, ініціали та прізвище) 

 

 

 

«_______»______________ 2022 року 


