
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 23.03.2021 № 5-24/VIII 

м. Золотоноша  

 

Про прийняття в комунальну власність  

безхазяйного майна 

 

   Розглянувши клопотання управління житлово-комунального 

господарства  (04.02.2021 № 301) про прийняття в комунальну власність 

Золотоніської міської ради безхазяйного майна ( газорегуляторних пунктів 

шафових, підземних та наземних сталевих та поліетиленових газопроводів), яке 

знаходиться в зоні обслуговування АТ,,Черкасигаз’’ Золотоніського відділення, 

керуючись ч. 2 ст.60, ст.25 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Украні”,- 
 

міська рада вирішила: 
 

1.  Управлінню житлово-комунального господарства (Харін А.В.) взяти на 

баланс безхазяйне майно згідно з додатком.  

2. Управлінню житлово-комунального господарства (Харін А.В.) передати 

майно, викладене в додатку на баланс  АТ ,,Черкасигаз’’, включивши його до 

державної частки майна підприємства. 

 3. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому заступнику 

міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням рішення покласти на 

постійну комісію з питань будівництва, землеустрою, житлово-комунального 

господарства, благоустрою та навколишнього середовища (Зоря М.А.). 

 

 

Міський голова                                                               Віталій ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Артем Харін 23093 



                                                                                                     Додаток 

                                                                                                     до рішення міської ради 

                                                                                                     від 23.03.2021 № 5-24/VIII 

 

Перелік об’єктів, які знаходяться в зоні обслуговування АТ,,Черкасигаз’’  

                                           Золотоніського відділення: 

1.Газорегуляторний пункт шафовий (ГРПШ-50), 2007 року введення в 

експлуатацію, що знаходиться за адресою: Черкаська область, м.Золотоноша, 

вул.Черкаська,14; 

2. Газорегуляторний пункт шафовий (ГРПШ-50), 2007 року введення в 

експлуатацію, що знаходиться за адресою: Черкаська область, м.Золотоноша, 

вул.Шевченка,50а; 

3.Підземні та надземні сталеві газопроводи середнього та низького тиску, 

2006 року введення в експлуатацію, загальною довжиною 114,79м.п., що 

знаходяться за адресою: Черкаська область, м.Золотоноша, вул.Шевченка,50а: 

- сталевий, с/т, d= 89, L=49,52м.п.; 

- сталевий, с/т, d= 89, L=1,2м.п.; 

- сталевий, н/т, d= 159, L=43,87м.п.; 

- сталевий, н/т, d= 89, L=12,8м.п.; 

- сталевий, н/т, d= 57, L=7,4м.п. 

4. Підземні та надземні сталеві газопроводи середнього та низького тиску, 

2007 року введення в експлуатацію, загальною довжиною 522,4м.п., що 

знаходяться за адресою: Черкаська область, м.Золотоноша, вул.Черкаська,14: 

- ПЕ, с/т,  d= 75, L=144,5м.п.; 

- ПЕ, с/т,  d= 110, L=65,9м.п.; 

- сталевий, с/т, d= 108, L=3,9м.п.; 

- сталевий, с/т, d= 76, L=75,3м.п.; 

          - ПЕ, н/т,  d= 160, L=40,0м.п.; 

          - ПЕ, н/т,  d= 110, L=0,7м.п.; 

          - ПЕ, н/т,  d= 90, L=124,1м.п.; 

          - ПЕ, н/т,  d= 63, L=52,4м.п.; 

          - ПЕ, н/т,  d= 40, L=15,0м.п.; 

          - ПЕ, н/т,  d= 89, L=0,6м.п.; 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                       Наталія СЬОМАК 


