
 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

           

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

від 09 серпня 2022 року                                                                           № 498 
 

Про затвердження акта  

приймання-передачі закінченого  

будівництвом об’єкта 
 

 Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, підпунктом 1                            

пункту "а" статті 29, підпунктом 1 пункту "б" частини першої статті 31,                               

статтею 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",                   

Положенням 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, 

відповідно до рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради                    

від 14 червня 2022 року № 316 "Про передачу закінченого будівництвом 

об’єкта", Виконавчий комітет Кропивницької міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

Затвердити акт  приймання-передачі закінченого будівництвом об’єкта 

“Нове будівництво універсального спортивного майданчика зі штучним 

покриттям при центрі дитячої та юнацької творчості «Центр-Юність» по                   

вул. Металургів  (біля житлового будинку № 36) смт Нове, м. Кропивницький. 

Коригування”. 
 

 

 

 

Секретар міської ради                  Олег КОЛЮКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юлія Зайкевич  35 83 39 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

       Рішення Виконавчого комітету  

       Кропивницької міської ради 

       09 серпня 2022 року № 498 

 

А К Т 

 приймання-передачі 

закінченого будівництвом об’єкта “Нове будівництво універсального 

спортивного майданчика зі штучним покриттям при центрі дитячої та 

юнацької творчості «Центр-Юність» по вул. Металургів  (біля житлового 

будинку № 36) смт Нове, м. Кропивницький. Коригування” 
 

м. Кропивницький           «____»_________ 2022 року 
 

 Ми, що нижче підписались, на виконання рішення Виконавчого комітету  

Кропивницької міської ради від 14 червня 2022 року № 316 «Про передачу 

закінченого будівництвом об’єкта» склали даний акт про наступне: управління 

капітального будівництва Кропивницької міської ради передає, а комунальний 

заклад «Центр дитячої та юнацької творчості «Центр-Юність» Кропивницької 

міської ради» приймає закінчений будівництвом об’єкт “Нове будівництво 

універсального спортивного майданчика зі штучним покриттям при центрі 

дитячої та юнацької творчості «Центр-Юність» по вул. Металургів                                

(біля житлового будинку № 36) смт Нове, м. Кропивницький. Коригування”  

вартістю в сумі 1 449,099 тис. грн. 
 

До цього Акта додається: копія рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради від 14 червня 2022 року № 316 «Про передачу 

закінченого будівництвом об’єкта» 
 

Голова комісії ____________ 

(підпис) 
 

Олександр МОСІН 

Заступник голови комісії   ____________ 

(підпис) 
 

Сергій БІЛОКІНЬ  

Секретар комісії ____________ 

(підпис) 
 

Сергій ХОМЕНКО 

Члени комісії: ____________ 

(підпис) 
 

Марина ВОРОТНЮК        

 ____________ 

(підпис) 
 

Світлана ГОНЧАР 

 ____________ 

(підпис) 

 

Володимир ЛУЦЕНКО 

 ____________ 

(підпис) 
Євген СЕРОПЯН  

 

____________ 

(підпис) 
Олена ШЕВЯКОВА  

 
 


