
У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

   від 18 січня  2011 року  № 100

м.Кіровоград

Про затвердження акта
прийняття-передачі 
каналізаційних колекторів

Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 5, 9 статті 60
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 “Про 
передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, на виконання 
рішення Кіровоградської міської ради від 19 серпня 2010 року № 3676 “Про 
надання згоди на безкоштовне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади м.Кіровограда каналізаційних колекторів”
виконавчий комітет Кіровоградської міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Затвердити акт прийняття-передачі каналізаційних колекторів по 
вул.Київській, від заводу ВАТ “Червона зірка” до вул.Олени Бур’янової, та 
по вул.Орджонікідзе, від заводу ВАТ “Червона зірка” до р.Інгулу, з балансу 
відкритого акціонерного товариства по виробництву сільськогосподарської 
техніки “Червона зірка” до комунальної власності територіальної громади 
м.Кіровограда на баланс комунального підприємства “Кіровоградське 
водопровідно-каналізаційне господарство Кіровоградської міської ради”.

2. Департаменту житлово-комунального господарства Кіровоградської 
міської ради надати акт прийняття-передачі та відповідні документи до  
комунального підприємства “Кіровоградське водопровідно-каналізаційне 
господарство Кіровоградської міської ради” для взяття на баланс
каналізаційних колекторів по вул.Київській, від заводу ВАТ “Червона зірка”
до вул.Олени Бур’янової, та по вул.Орджонікідзе, від заводу ВАТ “Червона 
зірка” до р.Інгулу.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на                     
директора  департаменту  житлово - комунального господарства - заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Андрєєва В.І.

Міський голова                                                                                О.Саінсус        

Челядінов
226848



З А Т В Е Р Ж Е Н О
                                                                              рішенням виконавчого комітету
                                                                              Кіровоградської міської ради

   від 18 січня  2011 року
№ 100

А К Т
прийняття - передачі

       від 10 листопада 2010 року
каналізаційних   колекторів

по вул.Київській, від заводу ВАТ “Червона зірка” до вул.Олени Бур’янової, 
та по вул.Орджонікідзе,  від заводу ВАТ “Червона зірка” до р.Інгулу

         Комісія, утворена відповідно до розпорядження міського голови від       
8 листопада 2010 року № 91 “ Про створення комісії  з прийняття-передачі 
каналізаційних колекторів”, у складі голови комісії Кухаренка   Віктора 
Івановича - директора департаменту житлово-комунального  господарства -
заступника міського голови з питань   діяльності виконавчих органів ради, 
членів комісії: Андрєєвої  Наталії Валеріївни - головного бухгалтера 
відкритого акціонерного товариства по виробництву сільськогосподарської  
техніки “Червона зірка”, Бєляєва Миколи Олексійовича - технічного 
директора відкритого акціонерного товариства по виробництву 
сільськогосподарської техніки “Червона зірка”, Гиренко Антоніни 
Олександрівни - начальника виробничо-технічного відділу 
комунального підприємства "Кіровоградське водопровідно-каналізаційне   
господарство   Кіровоградської   міської   ради", Громка Олександра 
Миколайовича -  головного енергетика відкритого акціонерного товариства 
по виробництву сільськогосподарської техніки “Червона зірка”, Карпової 
Галини Дмитрівни - начальника відділу реєстру комунального та
безхазяйного майна управління комунальної власності департаменту 
економіки та фінансів Кіровоградської міської ради, 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 - “ 10 ” листопада 
2010 року провела обстеження об’єкта передачі та підготувала необхідні 
документи для прийняття-передачі каналізаційних   колекторів по  
вул.Київській, від заводу ВАТ “Червона зірка” до вул.Олени Бур’янової, та 
по вул.Орджонікідзе, від заводу ВАТ “Червона зірка” до р.Інгулу.
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           Комісія передає каналізаційні колектори по вул.Київській, від заводу 
ВАТ “Червона зірка” до вул.Олени Бур’янової, та по  вул.Орджонікідзе, від
заводу ВАТ “Червона зірка” до  р.Інгулу, з балансу відкритого
акціонерного товариства по  виробництву сільскогосподарської 
техніки “Червона зірка” до комунальної власності територіальної громади 
м.Кіровограда з подальшою передачею на баланс комунального підприємства 
“Кіровоградське водопровідно-каналізаційне господарство Кіровоградської 
міської ради” балансовою вартістю: по вул.Київській - 10 912,7 грн. (десять 
тисяч дев’ятсот дванадцять гривень       70 коп.), по вул.Орджонікідзе -
38 022,16 грн. (тридцять вісім тисяч двадцять дві гривні 16 коп.) без 
урахування ПДВ.

До акта прийняття-передачі додаються:

          рішення Кіровоградської міської ради від  19 серпня 2010 року № 3676 
“Про надання згоди на безкоштовне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади м.Кіровограда каналізаційних колекторів”;

виконавчі схеми госпфекальних колекторів.

Голова комісії ______________ В.Кухаренко

Члени комісії: ______________ Н.Андрєєва

______________ М.Бєляєв

                                ______________ А.Гиренко

______________ О.Громко

______________ Г.Карпова

______________ М.Кривенко

______________ Л.Пилипенко

______________ В.Стольнікова

______________ В.Челядінов


