
 
 

 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА  РАДА  
 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
 

від 15.09.2021 № 1229        

м. Краматорськ      

 

Про попередній розгляд проєкту 

рішення міської ради "Про безоплатну 

передачу у комунальну власність 

незавершених капітальних інвестицій 

(витрат) комунальному підприємству 

«Дільниця  по  ремонту, утриманню 
автошляхів та споруджень на них» з 

капітального ремонту зупиночних 

комплексів у м. Краматорськ" 
 
 

 
Попередньо розглянувши проєкт рішення міської ради "Про безоплатну передачу у 

комунальну власність незавершених капітальних інвестицій (витрат) комунальному 

підприємству «Дільниця  по  ремонту, утриманню автошляхів та споруджень на них» з 

капітального ремонту зупиночних комплексів у м. Краматорськ", керуючись ст.ст. 52, 59 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  
 
виконком міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

схвалити та внести на розгляд міської ради проєкт рішення міської ради "Про 

безоплатну передачу у комунальну власність незавершених капітальних інвестицій (витрат) 

комунальному підприємству «Дільниця  по  ремонту, утриманню автошляхів та споруджень 

на них» з капітального ремонту зупиночних комплексів у м. Краматорськ" (додається). 
 
 
 

Міський голова  О.В. Гончаренко 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Проєкт 
 
 

КРАМАТОРСЬКА   МІСЬКА  РАДА 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від                          № 

м. Краматорськ    

   

Про безоплатну передачу у комунальну 

власність незавершених капітальних 

інвестицій (витрат) комунальному 

підприємству «Дільниця  по  ремонту, 

утриманню автошляхів та споруджень на 

них» з капітального ремонту зупиночних 

комплексів у м. Краматорськ 
 
У зв’язку з закінченням будівельних робіт з капітального ремонту зупиночних 

комплексів з установкою МАФ, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 

07.06.2017 № 406 "Про затвердження переліку будівельних робіт, які не потребують 

документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає 

прийняттю в експлуатацію", враховуючи рекомендації комісії з питань житлово-
комунального господарства, приватизації, комунальної власності, керуючись ст. 25, 26, ч.1 

ст. 59, ст. 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
 
міська рада 
 

В И Р І Ш И ЛА: 
 

1. Управлінню капітального будівництва та перспективного розвитку Краматорської 

міської ради передати  безоплатно комунальному підприємству «Дільниця  по  ремонту, 

утриманню автошляхів та споруджень на них» незавершені капітальні інвестиції (витрати), 
понесені по капітальному ремонту зупиночних комплексів (далі-витрати), згідно з переліком 

(додається). 
2. Комунальному підприємству «Дільниця  по  ремонту, утриманню автошляхів та 

споруджень на них» забезпечити вжиття заходів, пов’язаних з прийняттям вищевказаних 

витрат для визначення вартості та створення основних засобів, згідно з чинним 

законодавством України. 
3. Визначити балансоутримувачем зазначених зупиночних комплексів з установкою 

МАФ комунальне підприємство «Дільниця по ремонту, утриманню автошляхів та 

споруджень на них». 
4. Комунальному підприємству «Дільниця по ремонту, утриманню автошляхів та 

споруджень на них» забезпечити належне утримання та поточний ремонт зазначених 

зупиночних комплексів. 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови 

згідно з розподілом повноважень та на постійну комісію з питань житлово-комунального 

господарства, приватизації  і комунальної власності.   
 

Міський голова О.В. Гончаренко



 

                                       
                                                                                                                                                              
 

                                                                                                                                         Додаток  
                                                                                                                                        до рішення міської ради 

          
                                                    № 
 
  

             ПЕРЕЛІК ВИТРАТ 
які підлягають передачі Комунальному підприємству «Дільниця  по  ремонту, утриманню 

автошляхів та споруджень на них» 
 

 
№ 

п/п 
Види виконаних робіт Вартість (грн.) 

1. Капітальний ремонт зупиночного комплексу з установкою МАФ (розташованої за адресою вул. 

Південна в районі буд. № 5) 
1. Будівельні роботи 113 006,40 
2. Технічний нагляд (в т.ч. утримання служби замовника) 2 308,83 
Всього: 115 315,23 
2. Капітальний ремонт зупиночного комплексу з установкою МАФ (розташованої за адресою бул. 

Машинобудівників в районі буд. № 28) 
1. Будівельні роботи 105 947,59 
2. Технічний нагляд (в т.ч. утримання служби замовника) 2 168,37 
Всього: 108 115,96 
3. Капітальний ремонт зупиночного комплексу з установкою МАФ (розташованої за адресою вул. 

Маяковського біля хлібокомбінату) 
1. Будівельні роботи 105 558,56 
2. Технічний нагляд (в т.ч. утримання служби замовника) 2 163,68 
Всього: 107 722,24 
4. Капітальний ремонт зупиночного комплексу з установкою МАФ (розташованої за адресою вул. 

Часов'ярська біля вул. Патріотична) 
1. Будівельні роботи 132 985,78 
2. Технічний нагляд (в т.ч. утримання служби замовника) 2 735,72 
Всього: 135 721,50 

5. Капітальний ремонт зупиночного комплексу з установкою МАФ (розташованої за адресою 

бул. Машинобудівників в районі Краматорського колежу ДонНУЕТ). 
1. Будівельні роботи 142 455,26 
2. Технічний нагляд (в т.ч. утримання служби замовника) 2 872,67 
Всього: 145 327,93 

 
     
 

     Секретар міської ради                        І.І. Сташкевич 
                                        


