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У К Р А Ї Н А 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від  29  січня  2014 року                                                       № 2785 
 
 
Про надання згоди на безоплатне  
прийняття до комунальної власності  
територіальної громади м. Кіровограда  
газопроводу та передачу на баланс  
ВАТ по газопостачанню та  
газифікації “Кіровоградгаз” 
 

 
 Керуючись статтею 143 Конституції України, статтею 60 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, зважаючи на заяву 
фізичної особи щодо безоплатної передачі до комунальної власності 
територіальної громади м. Кіровограда газопроводу, побудованого за власні 
кошти, з подальшою передачею на баланс та експлуатаційне обслуговування 
відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації 
“Кіровоградгаз”, Кіровоградська міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 1. Дати згоду на безоплатне прийняття до комунальної власності  
територіальної громади м. Кіровограда розподільчого газопроводу низького 
тиску, побудованого за власні кошти фізичної особи, згідно з додатком. 
 2. Комісії з питань безоплатного прийняття-передачі до комунальної 
власності територіальної громади м. Кіровограда розподільчих газопроводів 
низького, середнього тиску, побудованих за власні кошти фізичних осіб, та 
безоплатного прийняття-передачі на баланс відкритого акціонерного 
товариства   по  газопостачанню  та  газифікації  “Кіровоградгаз”  безоплатно  
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прийняти за актом прийняття-передачі до комунальної власності 
розподільчий газопровід низького тиску, побудований за власні кошти 
фізичної особи, та передати безоплатно за актом прийняття-передачі на 
баланс відкритому акціонерному товариству по газопостачанню та 
газифікації “Кіровоградгаз” для подальшої експлуатації і технічного 
обслуговування.  
 3. Рекомендувати відкритому акціонерному товариству по 
газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз” проводити видачу технічних 
умов та підключення новозбудованих газопроводів на підставі письмового 
дозволу фізичної особи, яка безоплатно передала побудований за власні 
кошти газопровід.  
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань управління комунальною власністю та 
приватизації та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Василенка І.М. 
 
 
 
Міський голова                                                                              О. 
Саінсус  
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