
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 
від "___" __________ 2019 року       № ____ 
 

Про передачу мереж  
на баланс   
 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтею 17, 
підпунктом 1 пункту "а" статті 29, підпунктом 1 пункту "б" частини 1 статті 31, 
ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пунктами 2.1.4., 
2.2.24., 2.2.25. Положення про управління капітального будівництва Міської 
ради міста Кропивницького, затвердженого рішенням Міської ради міста 
Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1382, п. 2.11 Положення про 
будівництво газових мереж для мешканців м. Кіровограда, затвердженого 
рішенням міської ради від 16 березня 2004 року № 791 (зі змінами) Виконавчий 
комітет Міської  ради міста Кропивницького 

 

ВИР ІШИ  В :  
 

1. Управлінню капітального будівництва Міської ради міста 
Кропивницького передати, а відкритому акціонерному товариству 
"Кіровоградгаз" взяти на баланс зовнішні газові мережі по вул. Генерала 
Жадова, 24, корпус 1 з точкою підключення біля будинку по вул. Генерала 
Жадова, 24, корпус 1. 

 

2. Створити комісію з приймання-передачі на баланс зовнішніх 
газових мереж по вул. Генерала Жадова, 24, корпус 1 з точкою підключення 
біля будинку по вул. Генерала Жадова, 24, корпус 1 згідно з додатком. 

 

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

 

 

Міський голова             Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

Сергій Хоменко24 49 57 



Додаток  
до рішення Виконавчого комітету 
Міської ради міста Кропивницького 
"___"__________ 2019 року № ___ 

 
СКЛАД  

комісії з приймання-передачі зовнішніх газових мереж по                                        
вул. Генерала Жадова, 24, корпус 1 з точкою підключення біля будинку по 

вул. Генерала Жадова, 24, корпус 1 
 

Голова комісії 
 

МОСІН                                        
Олександр Володимирович 

-  заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 

 

Заступник голови комісії 
 

БІЛОКІНЬ  
Сергій Валентинович 

- начальник управління капітального 
будівництва  

 

Секретар комісії 
 

ХОМЕНКО 
Сергій  Анатолійович 
 

- головний спеціаліст-юрист управління 
капітального будівництва 

Члени комісії: 
 

ГЛАДКИЙ  
Олександр Михайлович 
 

- голова правління ВАТ "Кіровоградгаз" 

ГОНЧАР                                    
Світлана Магомедівна  

- головний бухгалтер управління 
капітального будівництва 
 

ПОБЕР  
Ольга Олексіївна 
 

- головний бухгалтер                                         
ВАТ "Кіровоградгаз" 
 

ТИМОФІЄВ 
Сергій Вікторович 
 

- головний інженер ВАТ "Кіровоградгаз" 
 

ЧАБАНОВА 
Ольга Олександрівна 

- начальник планово-виробничого відділу 
управління капітального будівництва 
 

 
 
 

Начальник управління  
капітального будівництва      Сергій БІЛОКІНЬ 


