
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 01.02.2022 № 17-21/VIII 

м. Золотоноша 

 

Про надання згоди на прийняття понесених витрат на капітальні ремонти по 

вулицях комунальної власності м. Золотоноша 

 

Розглянувши лист державного підприємства ,,Служба місцевих 

автомобільних доріг у Черкаській області’’ (13.01.2022 № 91) щодо надання 

згоди на прийняття понесених витрат на капітальні ремонти по вулицях 

комунальної власності м. Золотоноша для збільшення балансової вартості 

основних засобів, керуючись ч. 5 ст. 60 Закону України ,,Про місцеве 

самоврядування в Україні”, - 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Погодити передачу державним підприємством ,,Служба автомобільних 

доріг у Черкаській області’’ на баланс управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради вартість 

понесених витрат на капітальні ремонти по вулицях комунальної власності 

м.Золотоноша згідно з додатком. 

2. 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.). 

 

Секретар ради                                                                 Наталія СЬОМАК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артем Харін 23093 



Додаток                                                                                                                             

до рішення міської ради  

від 01.02.2022 № 17-21/VIII 

 

ППППППППППерелік вулиць комунальної власності м.Золотоноша 
№ 

п/п 

Адреса вулиць Вартість виконаних 

робіт,грн 

1 Капітальний ремонт вул.Тиха (від вул.К.Полатайло до буд.№1) 1202385,73 

2 Капітальний ремонт вул.М.Негоди 506858,74 

3 Капітальний ремонт вул.Залізняка 727983,92 

4 Капітальний ремонт вул.Некрасова (№1-№25) та 

вул.Санаторна(№1-23 № 7-9) 

1672992,45 

5 Капітальний ремонт вул.Баха (№151-№153) та вул.Молодіжна 

(№1-№11) 

578000,0 

6 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Семенівська 672752,19 

7 Капітальний ремонт вул.Нової (№ 17-№ 71 вул.Лікарняна) та 

частини провулку 2-й Новий  

1505418,77 

8 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Лесі Українки 1036743,38 

9 Капітальний ремонт вул.Олелька Островського та пров.1-го 23 

Вересня 

1748769,08 

10 Капітальний ремонт частини вул.Барабашівської ( №1 - №17а) 685583,96 

11 Капітальний ремонт частини вул.Гайдара (від вул.Гагаріна до 

вул.Новоселівської) 

614892,21 

12 Капітальний ремонт провулку 1-го Суворова 952300,40 

13 Капітальний ремонт вул.Павлова 654402,6 

14 Капітальний ремонт частини вул.Панаса Мирного (від №25 до 

вул.Суворова) 

338000,0 

15 Капітальний ремонт частини вул.Нечуя-Левицького  (№14 до 

№23-а) 

605927,88 

16 Капітальний ремонт частини вул.Карбишева (від № 33 до 

вул.Богунського) 

862933,73 

17 Капітальний ремонт частини вул.Струнківська (від №92 до 

№109) 

601458,72 

18 Капітальний ремонт провулку Чкалова 983627,71 

 

 

Секретар ради                                                                 Наталія СЬОМАК 

 
 

 


