КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 22.10.2015 № 57/VI-251
м. Краматорськ

Про передачу ділянок автомобільних
доріг з балансу управління житлового
та комунального господарства

З метою раціонального використання майна комунальної власності, враховуючи
рекомендації постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, приватизації та
комунальної власності, впровадження енергозберігаючих технологій, керуючись ст. 26, 60
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”,
міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Управлінню житлового та комунального господарства Краматорської міської ради
(Гончаренко) передати до статутного капіталу комунального підприємства «ДРУАС» (Чайка)
ділянки автомобільних доріг, згідно з додатком.
2. Комунальному підприємству «ДРУАС» (Чайка) внести відповідні зміни до статуту
підприємства та здійснити державну реєстрацію змін у відповідності до чинного
законодавства України.
3. Закріпити за комунальним підприємством «ДРУАС» на праві господарського
відання об’єкти комунальної власності територіальної громади міста Краматорська згідно з
додатком.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
відповідно до розподілу обов’язків.

Секретар міської ради

К.О. Воробйова

Додаток
до рішення міської ради
22.10.2015 № 57/VI-251

Перелік
Ділянок автомобільних доріг, яке підлягає передачі на баланс КП «ДРУАС»
№
з/п

Розташування

Площа,
кв.м

Матерьял

Бордюр,
п.м.

Стан

1

м. Краматорськ, вул. Мостова
(від вул. Шкадінова до вул.
Хабаровська
м.
Краматорськ,
ділянка
дороги від автодороги Н-20
(Слов’янськ-Донецьк-Маріуполь) до вул. Лазаревська
об’їзна дорога від вул. Свободи
до вул. Ясногорівська
дорога від автодороги Н-20
(Слов’янськ-ДонецькМаріуполь) до адміністративної
будівлі КПД
об’їзна дорога від вул. Кіма до
вул. Паркової (р-н АГНКС)
дорога від проїзної частини по
вул. Маяковського до централь
ного входу у стадіон «Блю
мінг»
Дорога від вул. Командарма
Федька (пос. Малатаранівка)
до вул. Самаркандська (пос.
Камишуваха)

1015

асфальтобетон

290

задовільно

6300

асфальтобетон

-

незадовільн
о

3870

шлак, пісок

5950
2100

Асфальтобетон
,
бетонні плити

-

незадовільн
о
задовільно

12950

асфальтобетон

-

455.55

асфальтобетон

60

незадовільн
о
Задовільно

15400
2100

Асфальтобетон
,
бетонні плити

-

2

3
4

5
6

7

Секретар міської ради

незадовільн
о

К. О. Воробйова

