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      від 02 березня 2018 року                                                                 № 455
    

  м. Кропивницький

Про передачу майна 

Керуючись статтями 43, 60 і пунктом 10 Прикінцевих та перехідних
положень  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,
відповідно до вимог Закону України “Про передачу об'єктів права державної
та  комунальної  власності”,  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  21
вересня  1998  року  №  1482  “Про  передачу  об'єктів  права  державної  та
комунальної власності”, рішення обласної ради від 29 вересня 2006 року № 61
“Про управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ
і міст області” (зі змінами та доповненнями),

обласна  рада
ВИРІШИЛА:

1. Дати згоду на безоплатну передачу:

завершеного будівництвом зовнішнього водопроводу  довжиною 145 м
по пров. Лелеківському 1-ому, в м. Кропивницькому,  з комунальної власності
територіальної  громади  міста  Кропивницького  з  балансу  управління
капітального  будівництва  міської  ради  міста Кропивницького  до  спільної
власності  територіальних  громад  сіл,  селищ  і  міст  області на  баланс  для
поповнення статутного капіталу ОКВП «Дніпро-Кіровоград»;

завершеного  будівництвом  об'єкта  “Будівництво  водоводу  по  15
мікрорайону (Куйбишевський мікрорайон) у м. Олександрії  Кіровоградської
області”  коригування вартістю 1103097,15 грн (один мільйон сто три тисячі
дев'яносто  сім  гривень  п'ятнадцять  копійок) з  комунальної  власності
територіальної  громади  м.  Олександрії  з  балансу  управління  житлово-
комунального господарства, архітектури та містобудування Олександрійської
міської ради  до спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст
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області  на  баланс  для  поповнення  статутного капіталу  ОКВП  “Дніпро-
Кіровоград”;

водопровідної  мережі,  прокладеної по  вул.  Перемоги  та
вул. Південна у  м.  Знам'янка, зі спільної власності громадян, які мешкають
по  вул.  Перемоги  та  вул.  Південна   у  м.  Знам'янка,  до  спільної  власності
територіальних громад сіл,  селищ і  міст області  на баланс  для поповнення
статутного капіталу ОКВП “Дніпро-Кіровоград”.

2.  Внести  зміни  до  до  рішення  Кіровоградської  обласної  ради  від
10 листопада 2017 року № 390 “Про передачу майна”, а саме: 

у абзаці 5 рішення обласної ради та у пункті “загальна вартість” додатка
2  до  рішення  обласної  ради  цифру  “2883401,56  грн”  замінити  на  цифру
“1663583,04 грн”;

у пункті 10 додатку 2 до рішення обласної ради (“Діасейф”): у стовпчику
“кількість”,  цифру  “174”  замінити  на  цифру  “30”; у  стовпчику  “загальна
вартість” цифру “1468457,34” замінити на цифру “253182,01”;

у  пункті  22  додатку  2  до  рішення  обласної  ради  (“Споротал  ”):  у
стовпчику  “кількість”  цифру  “11”  замінити  на  цифру  “5”;  у  стовпчику
“загальна вартість” цифру “12798,72” замінити на цифру “5817,60”; 

3. Передачу  здійснити  відповідно  до  вимог  чинного  законодавства
України.

4.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію обласної ради з питань власності.

Голова обласної ради О.Чорноіваненко
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