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А К Т 
прийняття-передачі 

від 10 вересня 2012 року 
зовнішніх мереж зливної каналізації будинку № 5 по вул. Металургів у  

м. Кіровограді 
              
           Комісія, утворена відповідно до розпорядження міського голови          
від 29.08.2012 р. № 79  “Про створення комісії  з прийняття-передачі 
зовнішніх мереж зливної каналізації” у складі голови комісії           
Хачатуряна  Олександра Сергійовича - начальника Головного управління 
житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради, 
заступника голови комісії Слоневської Світлани Григорівни -  начальника 
виробничо-технічного відділу Головного управління житлово- комунального                                         
господарства Кіровоградської міської ради, членів комісії: Гончаренко  Алли  
Володимирівни  - бухгалтер КП "Теплоенергетик",   Жукової  Лариси 
Петрівни – начальника  відділу  бухгалтерського  обліку  та звітності 
Головного управління житлово-комунального господарства Кіровоградської 
міської ради, Іванова Андрія В’ячеславовича - інженер-енергетика 
комунального закладу “Кіровоградська  обласна  психіатрична  лікарня”, 
Карпової Галини Дмитрівни - головного  спеціаліста  відділу фінансово- 
бухгалтерського  обліку  та  реєстру    управління    власності  та    
приватизації    комунального    майна  Кіровоградської  міської ради, Коваля 
Петра Олексійовича - головного інженера КП "Теплоенергетик", 
Михальської  Алени Юріївни - головного спеціаліста виробничо-технічного  
відділу департаменту житлово-комунального господарства Кіровоградської 
міської ради, Савіцької  Ганни Миколаївни - заступника головного лікаря з 
економічних питань комунального закладу “Кіровоградська обласна 
психіатрична лікарня” – 10 вересня 2012 року провела обстеження об’єкта 
передачі та підготувала необхідні документи для прийняття-передачі 
зовнішніх мереж  зливної каналізації будинку № 5 по вул. Металургів у         
м. Кіровограді 
 
          Комісія передає: 
 

Зовнішні мережі зливної каналізації будинку № 5 по вул. Металургів у 
м. Кіровограді з балансу комунального закладу “Кіровоградська обласна 
психіатрична лікарня” до комунальної власності територіальної громади       
м. Кіровограда з подальшою передачею на баланс комунального 
підприємства "Теплоенергетик" балансовою вартістю 260,0 грн. (двісті 
шістдесят гривень) довжиною 16,1 м, без урахування ПДВ. 
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До акта прийняття-передачі додаються: 
 
рішення Кіровоградської обласної ради від 17 лютого 2012 року № 275 

“Про  передачу зливної зовнішньої каналізації будинку № 5 по                     
вул. Металургів у  м. Кіровограді, зі спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ і міст області у комунальну власність територіальної 
громади м. Кіровограда” 

 рішення Кіровоградської міської ради від 05 червня 2012 року             
№ 1712 “Про надання згоди на безкоштовне прийняття до комунальної 
власності територіальної громади м. Кіровограда зливної зовнішньої 
каналізації”. 
 
 
 
        Голова комісії                                 _______________ О. Хачатурян 
 
        Заступник голови комісії              _______________ С. Слоневська 

 
 

        Члени комісії:                                 _______________ А. Гончаренко 
 

          _______________ Л. Жукова 
         

                                             _______________ А. Іванов 
 
                          _______________ Г. Карпова 
 
                           _______________ П. Коваль 
 
                           _______________ А. Михальська  
 
                          _______________ Г. Савіцька 
 
                          
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


