
 

   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

від "24" січня 2023 року                             №25 

 

Про погодження проєкту рішення  

Кропивницької міської ради «Про 

безоплатне прийняття в комунальну 

власність Кропивницької міської 

територіальної громади екскаватора - 

навантажувача від Tetra Tech ES, Inc.» 

 

 Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтею 52 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Виконавчий комітет 

Кропивницької міської ради 

 

В И Р І Ш И В:  

 

 1. Погодити проєкт рішення Кропивницької міської ради «Про 

безоплатне прийняття в комунальну власність Кропивницької міської 

територіальної громади екскаватора - навантажувача від Tetra Tech ES, Inc.», 

що додається. 

 

 2. Управлінню комунальної власності забезпечити внесення проєкту 

рішення на розгляд міської ради. 

 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника  

міського  голови  з  питань  діяльності виконавчих органів ради О.Мосіна. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                            Олег КОЛЮКА 

 

 

 

 

 
Алла Пасенко 35 83 29 

 



ПОГОДЖЕНО  

 

Рішення Виконавчого комітету  

Кропивницької міської ради  

«24» січня 2023 року № 25  

 

Проєкт  

 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ  
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
від "____"_____________ 20___ року                        №______ 

 

Про безоплатне прийняття в  

комунальну власність Кропивницької  

міської територіальної громади  

екскаватора - навантажувача  

від Tetra Tech ES, Inc. 

 

 Керуючись статтями 46, 140, 143 Конституції України,                                 

пунктом 22 частини першої статті 26, статтею 60 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, розглянувши документи, надані Tetra Tech ES, Inc., 

підрядника USAID, враховуючи лист Головного управління                                              

житлово – комунального господарства Кропивницької міської ради та 

погодження Комунального підприємства «Теплоенергетик» Кропивницької 

міської ради», на підставі договору про тимчасове зберігання від 29 листопада 

2022 року № 72012118С00003  та договору про передачу та приймання права 

власності від 15 грудня 2022 року, у рамках проєкту (програми) міжнародної 

технічної допомоги «Проєкт енергетичної безпеки», з метою забезпечення 

належної експлуатації та утримання у відповідному стані матеріальних 

цінностей Кропивницька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Затвердити договір про передачу та приймання права власності 

екскаватора – навантажувача JCB 3CX SITEMASTER, укладений 

15 грудня 2022  року між Tetra Tech ES, Inc. та Кропивницькою міською радою. 

 

 2. Прийняти безоплатно в комунальну власність Кропивницької міської 

територіальної громади від компанії “Tetra Tech ES, Inc.” екскаватор – 

навантажувач JCB 3CX SITEMASTER, 2022 року випуску, заводський номер 

JCB3CX4TTN3140124, згідно з додатком. 
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 3. Управлінню комунальної власності Кропивницької міської ради спільно 

з Комунальним підприємством «Теплоенергетик» Кропивницької міської ради»  

здійснити заходи, направлені на державну реєстрацію права власності за 

Кропивницькою міською територіальною громадою, в особі Кропивницької 

міської ради, згідно з діючим законодавством України рухомого майна, 

вказаного в пункті 2 цього рішення. 

 

 4. Передати в оперативне управління із зарахуванням на баланс 

Комунальному підприємству «Теплоенергетик» Кропивницької міської ради» 

екскаватор – навантажувач JCB 3CX SITEMASTER, 2022 року випуску, 

заводський номер JCB3CX4TTN3140124, згідно з додатком. 

 

 5. Комунальному підприємству «Теплоенергетик» Кропивницької міської 

ради» використовувати екскаватор – навантажувач JCB 3CX SITEMASTER за 

цільовим призначенням, розробити та підтримувати  програму з  

обслуговування,  ремонту,  охорони  та  збереження товару, відповідно 

додатка Б до договору про передачу та приймання права власності. 

 

 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісії з питань 

екології, земельних відносин та комунальної власності, з питань житлово-

комунального господарства та транспорту та заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради та О.Вергуна. 

 

 

 
 

Секретар міської ради                                                          Олег КОЛЮКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алла Пасенко 35 83 29 

  



Додаток 

до рішення Кропивницької міської ради 

«__»  __________ 20__ року № ____ 

 

 

Майно, що підлягає передачі 

 
№ 

з\п 

Специфікації К-сть Вартість 

одиниці 

продукції, 

USD  

Всього, 

USD 

Вартість 

одиниці 

продукції, 

грн 

Всього, грн 

1 

Excavator JCB 3CX 

Sitemaster Engine 

volume 4.4L, 68, 6kw, 

POWERSHIFT, JCD, 

Torquelock, 

MICHELIN POWER 

CL 

1 63 900  63 900 2 336 733,54 2 336 733,54 

 

 

 

 

Начальник управління 

комунальної власності      Алла ПАСЕНКО 

 

 

 

 

 


