
 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

 
від   « 22 » серпня 2022 року                                                                       № 529 

Ї Н А 

Про передачу  

на баланс майна 
 

Керуючись статтями 140, 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, враховуючи лист комунального підприємства 

«Трест зеленого господарства» від 08 серпня 2022 року № 1, лист комунального 

підприємства «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» Кропивницької міської ради»                                   

від 08 серпня 2022 року № 11-1522/11, Виконавчий комітет Кропивницької 

міської ради 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Передати з балансу комунального підприємства  «Трест зеленого 

господарства» на баланс  комунального підприємства «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» 

Кропивницької міської ради» майно згідно з додатком 1. 
 

2. Затвердити склад комісії щодо передачі майна з балансу комунального 

підприємства «Трест зеленого господарства» на баланс  комунального 

підприємства «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» Кропивницької міської ради» згідно                               

з  додатком 2. 

 

3. Комісії щодо передачі майна з балансу комунального підприємства  

«Трест зеленого господарства» на баланс  комунального підприємства 

«ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» Кропивницької міської ради» скласти відповідний акт 

приймання-передачі та внести його для затвердження на засідання Виконавчого 

комітету Кропивницької міської ради. 
 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Вергуна. 

 

 

Секретар міської ради                          Олег КОЛЮКА 
 

 

Даниїл Фундовний 35 83 61 

 



 

Додаток 1 

до рішення Виконавчого комітету  

Кропивницької міської ради 

22  серпня  2022 року № 529 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

майна для передачі з балансу комунального підприємства  «Трест зеленого 

господарства» на баланс  комунального підприємства 

«ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» Кропивницької міської ради» 

 
№

з/п 

Перелік майна (назва) Рік 

випуску 

Інвентарний 

номер 

Вартість за 

одиницю 

(грн) 

Сума 

(грн) 

1 2 3 4  5 

1 Теплоцентр  УГВнС-200 – 3 шт 2007 б/н 38280,00 114840,00 

2 Теплоцентр  УГВнС-250 – 3 шт 2007 б/н 40560,00 121680,00 

3 Насос IL 100/160-2.2/4 – 1 шт 2008 б/н 27400,00 27400,00 

4 Насосна станція Wilo CO – 

2МV13202/ER – 1 шт 
2007 б/н 173117,00 173117,00 

5 Котел Vitoplex 10 1351 1700 kw 

PV 11083 (з комплектуючими) 

2007 

 
б/н 407000,00 407000,00 

6 Котел Vitoplex 10 1351 1700 kw 

PV 11089 (з комплектуючими) 
2007 б/н 393000,00 393000,00 

Всього  1237037,00 

 

 

 

Начальник Головного управління 

житлово-комунального господарства                           Віктор  КУХАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 2 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради    

22 серпня  2022 року № 529 

 

 

 

СКЛАД 

комісії щодо безоплатної передачі майна з балансу комунального 

підприємства  «Трест зеленого господарства» на баланс  комунального 

підприємства «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» Кропивницької міської ради» 

 

 

Голова комісії 

 

КУХАРЕНКО 

Віктор Іванович 

- начальник Головного управління 

житлово-комунального господарства  

 

Секретар комісії 

 

ФУНДОВНИЙ 

Даниїл Валерійович 

- головний спеціаліст-юрист Головного 

управління житлово-комунального 

господарства 

 

Члени комісії: 

 

БАРАБАШ 

Вікторія Вікторівна 

- начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності Головного 

управління житлово-комунального 

господарства 

 

ВОВЕНКО  

Тетяна Миколаївна 

- начальник комунального підприємства 

«Трест зеленого господарства»  

 

ЖАБОТИНСЬКА 

Інна Анатоліївна 

- головний бухгалтер комунального 

підприємства «Трест зеленого 

господарства»  

 

МАТВІЄНКО  

Дарина Сергіївна 

- заступник  начальника відділу  

благоустрою Головного управління 

житлово-комунального господарства 

 

МИХАЛЬСЬКА  

Альона Юріївна 

- начальник відділу з енергоефективності 

Головного управління житлово-

комунального господарства 

 



 

 

 

КОВБАСЮК  

Анатолій Васильович 

 

 

2 

 

- 

 

 

 

 

головний спеціаліст відділу правового 

та організаційного забезпечення 

управління комунальної власності 

 

СВИРИДЮК  

Людмила Володимирівна 

 

- 

 

 

головний бухгалтер комунального 

підприємства «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» 

Кропивницької міської ради» 

ЧЕЛЬНИК  

Олександр Семенович 

 

- 

директор комунального підприємства 

«ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» Кропивницької 

міської ради» 

 

 

 

 

Начальник Головного управління 

житлово-комунального господарства      Віктор КУХАРЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 


