
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

 
від  « 20 » вересня 2022 року                                                               № 648 

 

 

Про затвердження акта  

приймання-передачі 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, Виконавчий комітет Кропивницької 
міської ради 

 

В И Р І Ш И В : 
 

Затвердити акт з приймання-передачі майна з балансу комунального 

підприємства  «Трест зеленого господарства» Кропивницької міської ради» на 

баланс  комунального підприємства «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» Кропивницької 
міської ради», що додається. 

 

 

 

Секретар міської ради                           Олег КОЛЮКА 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даниїл Фундовний 35 83 61 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради  

 20  серпня  2022 року № 648 

 

АКТ 

  з приймання-передачі на баланс майна 
 

Комісія, утворена відповідно до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради  від  22  серпня   2022  року   № 529          

«Про передачу на баланс майна»,  у складі: голови комісії  -  начальника 

Головного управління житлово-комунального господарства В.КУХАРЕНКА, 

секретаря комісії - головного спеціаліста - юриста Головного управління 

житлово-комунального господарства Д.ФУНДОВНОГО, членів комісії - 

начальника відділу бухгалтерського обліку - головного бухгалтера Головного 

управління житлово-комунального господарства В.БАРАБАШ, начальника 

комунального підприємства «Трест зеленого господарства» Кропивницької 
міської ради» Т.ВОВЕНКО, головного бухгалтера комунального підприємства 

«Трест зеленого господарства» Кропивницької міської ради» 

І.ЖАБОТИНСЬКОЇ, директора комунального підприємства 

«ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» Кропивницької міської ради» О.ЧЕЛЬНИКА, головного 

бухгалтера комунального підприємства  «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» Кропивницької 
міської ради» Л.СВИРИДЮК, заступника начальника відділу благоустрою 

Головного управління житлово-комунального господарства Д.МАТВІЄНКО, 

начальника відділу з енергоефективності Головного управління житлово-

комунального господарства А.МИХАЛЬСЬКОЇ, головного спеціаліста відділу 

правового та організаційного забезпечення  управління комунальної власності 
А.КОВБАСЮКА, склала цей акт про те, що проведено огляд обладнання 

(Таблиця), яке передається з балансу комунального підприємства  «Трест 

зеленого господарства» Кропивницької міської ради» на баланс комунального 

підприємства «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» Кропивницької міської ради» 

            Таблиця 
№ 

п/п 

 

 

Назва обладнання 

 

Вартість (грн) 

1 2 3 

1 Теплоцентр  УГВнС-200 – 3 шт 114840,00 

2 Теплоцентр  УГВнС-250 – 3 шт 121680,00 

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

4 Насосна станція Wilo CO – 2МV13202/ER – 1 шт 173117,00 

5 
Котел Vitoplex 10 1351 1700 kw PV 11083 (з 
комплектуючими) 

407000,00 

6 
Котел Vitoplex 10 1351 1700 kw PV 11089 (з 
комплектуючими) 

393000,00 

 Всього  1237037,00 
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До акта приймання-передачі додаються: 

1. Копія рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради                                  

від 22 серпня  2022  року № 529 «Про передачу на баланс  майна» 

 

 

 

Голова комісії   ____________________   В.Кухаренко 
      (підпис, ініціали та прізвище) 

Секретар комісії   ____________________   Д.Фундовний 

      (підпис, ініціали та прізвище) 

Члени комісії   ____________________   В.Барабаш 

      (підпис, ініціали та прізвище) 

      ____________________   О.Чельник 

      (підпис, ініціали та прізвище) 

      ____________________   Л.Свиридюк 
      (підпис, ініціали та прізвище) 

                                                     ____________________   А.Михальська 

      (підпис, ініціали та прізвище) 

      ____________________   Д.Матвієнко 
      (підпис, ініціали та прізвище) 

                                                     ___________________             А.Ковбасюк 

                              (підпис, ініціали та прізвище) 

      ____________________   Т.Вовенко 
      (підпис, ініціали та прізвище) 

                                                    ____________________           І.Жаботинська 
      (підпис, ініціали та прізвище) 

 

 

 

 

«_______»______________ 2022 року 

 
 


