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А К Т
прийняття - передачі

ділянки каналізаційного колектора, розташованої у місті Кіровограді по 
вулиці Набережній, від місця підключення каналізаційного випуску 

житлового будинку по вулиці Калініна, 43 до вулиці Острівської

         Комісія, утворена відповідно до розпорядження міського голови від
8 листопада 2010 року № 90 “Про створення комісії  з прийняття-передачі 
ділянки каналізаційного колектора”, у складі голови комісії Кухаренка
Віктора Івановича - директора департаменту житлово-комунального  
господарства - заступника міського голови з питань   діяльності виконавчих 
органів ради, членів комісії: Гиренко Антоніни Олександрівни - начальника 
виробничо-технічного відділу комунального підприємства "Кіровоградське 
водопровідно-каналізаційне  господарство  Кіровоградської  міської  ради", 
Дубровіної   Світлани Андріївни  -  заступника директора комунального 
позашкільного  навчального закладу “Кіровоградський обласний  центр 
дитячої та юнацької творчості” з адміністративно-господарської частини,  
Карпової Галини Дмитрівни - начальника відділу реєстру комунального та
безхазяйного майна управління комунальної власності департаменту 
економіки та фінансів Кіровоградської міської ради, Корінного  Сергія 
Анатолійовича -  фахівця технічного забезпечення комунального  
позашкільного навчального закладу    “Кіроградський обласний  центр 
дитячої та юнацької творчості”, Кривенка  Михайла Петровича  -   помічника 
директора департаменту житлово-комунального господарства 
Кіровоградської міської ради з юридичних питань, Пилипенко   Людмили   
Володимирівни -  головного спеціаліста виробничо-технічного  відділу 
департаменту житлово-комунального господарства Кіровоградської міської 
ради, Стольнікової  Валентини Іванівни - головного бухгалтера 
комунального підприємства “Кіровоградське водопровідно-каналізаційне
господарство Кіровоградської міської ради", Челядінова  Валерія Івановича -
першого заступника директора департаменту житлово-комунального 
господарства  Кіровоградської міської ради, Шепеля Андрія Володимировича 
- заступника начальника управління з питань  власності виконавчого апарату 
Кіровоградської обласної ради - 10 листопада 2010 року провела обстеження 
об’єкта передачі та підготувала необхідні документи для прийняття-передачі 
ділянки каналізаційного колектора, розташованої у місті Кіровограді по 
вулиці Набережній, від місця підключення каналізаційного випуску 
житлового будинку по вулиці Калініна, 43 до вулиці Острівської.
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Комісія передає ділянку каналізаційного   колектора, 

розташовану у місті Кіровограді по вулиці Набережній, від місця 
підключення каналізаційного випуску житлового будинку по вулиці 
Калініна, 43 до вулиці Острівської, зі спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ і міст області, що перебуває на балансі комунального 
позашкільного   навчального закладу “Кіровоградський обласний   центр 
дитячої та юнацької творчості”, на баланс комунального підприємства 
“Кіровоградське водопровідно-каналізаційне господарство Кіровоградської 
міської ради” балансовою вартістю 60 099,0 грн. (шістдесят тисяч дев’яносто 
дев’ять гривень 0 коп.) без урахування ПДВ.

До акта прийняття-передачі додаються:

          рішення Кіровоградської міської ради від  7 жовтня 2010 року № 4032
“Про надання згоди на безкоштовне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади м.Кіровограда ділянки каналізаційного колектора”;

схема розмежування обслуговування водопровідних і каналізаційних 
мереж і споруд.

Голова комісії ______________ В.Кухаренко

Члени комісії:  ______________ А.Гиренко

______________ С.Дубровіна

______________ Г.Карпова

______________ С.Корінний

______________ М.Кривенко

______________ Л.Пилипенко

______________ В.Стольнікова

______________ В.Челядінов

______________ А.Шепель


