
У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

 ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від 28 березня 2017 року      № 156
У К Р А Ї Н А

Про взяття на баланс закінчених 
будівництвом влаштованих 
зупинок громадського транспорту
в м. Кропивницькому 

Керуючись  ст.  143,  144  Конституції  України,  підпунктом  1  п.  «а»
ст.  29  та  підпунктом  1  п.  «а»  ст.  30,  ст.  59  Закону  України  "Про  місцеве
самоврядування  в  Україні",  відповідно  до  рішення  Кіровоградської  міської
ради від 11 грудня 2012 року № 2099 "Про управління майном, що належить
до  комунальної  власності  територіальної  громади  міста  Кіровограда",
враховуючи  лист комунального підприємства "Універсал 2005» від 01.02.17
№  24,  на  підставі  актів  виконаних  робіт  по  влаштуванню  зупинок
громадського транспорту, з метою утримання зупинок міського громадського
транспорту  та  прилеглої  до  них  території  в  належному  санітарному  стані
виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 

В И Р І Ш И В :

1.  Комунальному  підприємству  «Універсал   2005»  взяти  на  баланс
закінчені  будівництвом  влаштовані   зупинки  громадського  транспорту
в м. Кропивницькому згідно з додатком 1.

2. Для взяття на баланс закінчених будівництвом влаштованих зупинок
громадського  транспорту  в  м.  Кропивницькому  створити  комісію  згідно  з
додатком 2.

3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В.

Міський голова  А. Райкович

Криворучко 24 85 93

   



    Додаток 1
    до рішення виконавчого комітету
    Кіровоградської міської ради     
    28 березня 2017  № 156

ПЕРЕЛІК
закінчених будівництвом влаштованих зупинок громадського транспорту

в м. Кропивницькому для взяття на баланс
комунальним підприємством «Універсал 2005»

№
п/
п

Місце розташування

1 2

1 вул. Архітектора Паученка, між житловими будинками № 140 та № 138, 
зупинка "Вул. Комінтерна"

2 вул. Бобринецький шлях (40-річчя Перемоги) - вул. Художника 
Ярошенка, зупинка "Вул. Осмьоркіна"

3 вул. Генерала Жадова, навпроти житлового будинку № 20, корп. 1, 
зупинка "Магазин АТБ"

4 вул. Нижня П'ятихатська за напрямком до центру міста, зупинка               
"Вул. Нижня Пятихатська"

5 на розі вулиць Новгородської та Чайковського, зупинка "ЗОШ № 2"
6 вул. Поповича, зупинка "Залізничний вокзал" за напрямком до центру 

міста
7 пров. Училищний за напрямком до вул. Євгена Чикаленка,                        

зупинка "Пров. Училищний"
8 вул. Юрія Коваленка (Маршала Конєва), навпроти супермаркету 

"Велмарт"
9 вул. Холодноярська, зупинка "Новолелеківське кладовище"
10 вул. Богдана Хмельницького, зупинка "Вул. Зеленогірська"
11 вул. Богдана Хмельницького, зупинка "Вул. Брестська"
12 вул. Мечнікова, зупинка "Вул. Герцена"
13 вул. Костромська, зупинка "Пров. Лелеківський"

14
вул. Юрія Коваленка (Маршала Конєва), зупинка "Кіровоградський 
технікум механізації"

15
вул. Юрія Коваленка (Маршала Конєва), зупинка "Кіровоградське 
професійно-технічне училище № 8"

16
вул. Бобринецький шлях (вул. 40-річчя Перемоги»), 62, 
 зупинка «Вул. Паризької комуни»

17
вул. Бобринецький шлях (вул. 40-річчя Перемоги»), 80,  
зупинка "Магазин «Склоопт"

18
вул. Бобринецький шлях (вул. 40-річчя Перемоги»), 107,
зупинка "АЗС «WOG"

19
вул. Бобринецький шлях (вул. 40-річчя Перемоги»),  
зупинка "Магазин "Верба"

20
вул. Бобринецький шлях (вул. 40-річчя Перемоги), 
зупинка "Кіровоградський апеляційний суд"

Начальник Головного управління
житлово-комунального господарства          В. Кухаренко



Додаток 2
до рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради               
28 березня 2017 № 156

СКЛАД
комісії для взяття на баланс закінчених будівництвом влаштованих

зупинок громадського транспорту в м. Кропивницькому

Голова комісії

Яндович
Юлія Володимирівна

- заступник начальника Головного 
управління житлово-комунального 
господарства 

Секретар комісії

Криворучко
Тетяна Володимирівна

- головний спеціаліст відділу будівництва 
та благоустрою Головного управління
житлово-комунального господарства

Члени комісії:

Барабаш
Вікторія Вікторівна

- начальник відділу планово-фінансової 
роботи, бухгалтерського обліку та 
відомчого контролю Головного 
управління житлово-комунального 
господарства

Іващенко
Тетяна Павлівна

- в.о. головного бухгалтера комунального 
підприємства «Універсал 2005»

Павлова
Ірина Олександрівна

- заступник начальника відділу 
будівництва та благоустрою Головного 
управління житлово-комунального 
господарства

Панішко
Віктор Анатолійович

- начальник комунального підприємства 
«Універсал 2005»

Начальник Головного управління
житлово-комунального господарства          В. Кухаренко


