
 
У К Р А Ї Н А 

 

      Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 

від  “19 ”  грудня  2016  року                                  №675                             
 
 

Про затвердження акта з 
приймання-передачі закінченого  
будівництвом об'єкта "Реконструкція   
перегороджувальної споруди на р. Інгул  
по вул. Михайлівській" 
 

Керуючись ст. 143, 144 Конституції України, ст. 59 Закону України                       
“Про місцеве самоврядування в Україні”, Положенням про порядок списання 
та передачі майна, що належить до комунальної власності територіальної 
громади міста Кіровограда, затвердженого рішенням Кіровоградської міської 
ради  від 11 грудня 2012 року № 2099, відповідно до рішення виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 13 грудня 2016 року № 656                       
"Про передачу на баланс закінченої будівництвом  перегороджувальної 
споруди " виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

Затвердити акт з приймання-передачі закінченого будівництвом об'єкта 
"Реконструкція перегороджувальної споруди на р. Інгул по                                   
вул. Михайлівській". 
  

 
 

Міський голова          А.Райкович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хоменко 24 49 57 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
        Рішення виконавчого  

комітету Кіровоградської  
міської ради  
"19" грудня 2016 
№ 675 

 
АКТ 

з приймання-передачі закінченого будівництвом об'єкта                       
" Реконструкція перегороджувальної споруди на р. Інгул по                                   

вул. Михайлівській"  
 

Голова комісії 
 
Грабенко    -  заступник міського голови з питань 
Олександр Володимирович   діяльності виконавчих органів ради 
        

Заступник голови комісії 
 
Кухаренко    -  начальник Головного управління  
Віктор Іванович      житлово-комунального  

господарства  
  

Секретар комісії 
 
Хоменко    -  головний спеціаліст-юрист 
Сергій  Анатолійович    управління капітального  

будівництва  
 

Члени комісії: 
 
Гончар                                      - 
Світлана Магомедівна 
 
Панішко                                   - 
Віктор Анатолійович 
 
Тюрін                                       - 
Ігор Юрійович 
 
 
 

Чабанова                                  - 
Ольга Олександрівна  

головний бухгалтер управління 
капітального будівництва 
 
начальник комунального підприємства 
"Кіровоград-Універсал 2005" 
 
головний інженер комунального 
підприємства "Кіровоград-Універсал 
2005" 
 
начальник планово-виробничого відділу 
управління капітального будівництва  

 

склали цей акт про те, що закінчений будівництвом об'єкт "Реконструкція 
перегороджувальної споруди на р. Інгул по вул. Михайлівській" на загальну 



2 

суму  4 704 196,60 грн передано на баланс комунальному підприємству 
"Кіровоград-Універсал 2005". 
 
До цього Акта додається: 

Копія рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 
13 грудня 2016 року № 656 "Про передачу на баланс закінченої будівництвом  
перегороджувальної споруди" 
 
Голова комісії    _____________ Грабенко О.В.  
                     (підпис)   
      
Заступник голови комісії    _____________ Кухаренко В.І.  
              (підпис) 

 
Секретар комісії     _____________ Хоменко С.А.   
             (підпис) 
Члени комісії: 
 

_____________ Гончар С.М.         
       (підпис) 

 
_____________ Панішко В.А.    
       (підпис)  

       
_____________ Тюрін І.Ю.          
       (підпис)   
 
_____________ Чабанова О.О.    
       (підпис) 

 
 

 
 


