
 
 

У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ                                     

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від "__" _______ 2018 року                                                  № ____ 
м.Кропивницький 

 

 

Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького 

«Про надання згоди на безоплатну передачу до 

комунальної власності територіальної громади 

міста Кропивницького розподільчого пункту 

міської електромережі»  

 

Керуючись ст.143 Конституції України, ст. 52 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Виконавчий комітет Міської ради міста 

Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Погодити проект рішення Міської ради міста Кропивницького «Про 

надання згоди на безоплатну передачу до комунальної власності 

територіальної громади міста Кропивницького розподільчого пункту міської 

електромережі», що додається. 

2.  Управлінню комунальної власності забезпечити внесення даного 

проекту рішення на розгляд міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                                     А. Райкович 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Чорна 24 56 88 



П О Г О Д Ж Е Н О 

Рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

«___» ____________ 2018 № _____ 

 

Проект   

 

 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від   «____» ____________  2018 року                                    № _________ 

 
 

Про надання згоди на безоплатну передачу до 

комунальної власності територіальної громади 

міста Кропивницького розподільчого пункту 

міської електромережі  

 

Керуючись статтею 143 Конституції України, статтею 25,                         

пунктами 31, 51 частини 1 статті 26, частинами 2, 5 статті 60  Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 4 Закону України  «Про 

передачу об’єктів права державної та комунальної власності», статтею 10 

Закону України «Про електроенергетику», зважаючи на листи 

Центральноукраїнського національного технічного університету від 

19.10.2017 р. № 13-17/17-1794, приватного акціонерного товариства 

«Кіровоградобленерго» від 04.12.2017 № 9182/01, від 28.12.2017 р. № 9989/4 

та від 19.02.2018 р. № 1335/07, з метою забезпечення енергетичної безпеки, 

належної експлуатації та утримання об’єкта електроенергетики на території 

міста Кропивницького Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Дати згоду на безоплатну передачу до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького будівлі та обладнання  

розподільчого пункту міської електромережі (ЦРП-8) по проспекту 

Університетському, 8 у м. Кропивницькому (характеристика будівлі та 

перелік обладнання додаються). 

2. Після прийняття до комунальної власності територіальної громади 

м. Кропивницького майна, визначеного в пункті 1 даного рішення, 

безоплатно передати його у власність приватному акціонерному товариству 

«Кіровоградобленерго» за актом-приймання-передачі із зобов’язанням 

використовувати майно за цільовим призначенням.  
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3. Управлінню комунальної власності Міської ради міста 

Кропивницького спільно з Головним управлінням житлово-комунального 

господарства Міської ради міста Кропивницького вчинити необхідні дії, 

пов’язані з прийняттям до комунальної власності територіальної громади 

міста Кропивницького майна, визначеного в пункті 1 даного рішення, та 

подальшою передачею у власність приватному акціонерному товариству 

«Кіровоградобленерго».   

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та комунальної власності, заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                            А. Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Чорна 24 56 88 

 

 

 



   

 

 

Додаток до рішення Міської ради 

міста Кропивницького  

№______від ______ 

 

 

Характеристика будівлі та перелік обладнання  

розподільчого пункту міської електромережі (ЦРП-8) по  

проспекту Університетський, 8 у м. Кропивницькому 

    

Характеристика будівлі 

1 Вартість будівлі (балансова)              117446,00 грн. 

2 Введення в експлуатацію 1975 рік 

3 Площа забудови 66,87 м2 

4 Загальна площа будівлі 53,68 м2 

5 Будівельний об’єм 195,93 м3 

6 
Технічний опис будівлі за 

конструктивами: 
 - 

6.1. фундаменти - бутобетонні;  - 

6.2.  стіни - цегляні;  - 

6.3. 
покриття - залізобетонні 

плити; 
 - 

6.4.  покрівля - рулонна.  - 

Перелік обладнання 
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Камери КСО-272 з масляними 

вимикачами ВМП-10 та 

приводами ППВ-10 

14 шт. 

8 
Камери КСО-272 без 

обладнання 
5 шт. 

9 
Трансформатор власних 

потреб    ТМ-25/10/0,4кВ 
1 шт. 

10 
Камера КСО-272 з 

розрядниками   РВ РД-10 
1 шт. 

Вартість обладнання (балансова) 194513,00 грн. 

 

 

          Начальник управління                                                     О. Колюка  
 

 


