
           Проєкт  
 

 

КАМ’ЯНСЬКА МIСЬКА РАДА 

_________________сесія __________ скликання 

Р I Ш Е Н Н Я 

від ___________                                                м.Кам’янське                                      № __________                              

м.  

Про внесення змін  

до рішення міської ради  

від 23.06.2021 №250-08/VIII  

Розглянувши службову записку департаменту житлово-комунального 

господарства та будівництва Кам’янської міської ради (вхід. від ____ №____), 

керуючись ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування                       

в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Унести зміни до рішення міської ради від 23.06.2021 №250-08/VIII 

«Про надання згоди на безоплатну передачу об’єктів з комунальної власності 

територіальної громади м.Кам’янського у державну власність», виклавши 

додаток в новій редакції (додається). 

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення міської ради                         

від 28.07.2021 від 281-09/VIII «Про внесення змін до рішення міської ради                

від 23.06.2021 №250-08/VIII». 

3. Організацію виконання цього рішення покласти на департамент 

житлово-комунального господарства та будівництва Кам’янської міської ради                                 

та департамент комунальної власності, земельних відносин та реєстрації 

речових прав на нерухоме майно Кам’янської міської ради, координацію –                     

на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради Максименка О.О. та заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради Щербатова Д.О., контроль – на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та постійну 

комісію міської ради з питань містобудування, архітектури, будівництва, 

земельних ресурсів та комунальної власності. 

 

 

 

Міський голова              Андрій БІЛОУСОВ 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК  

об’єктів комунальної власності, які передаються у державну власність                    

до сфери управління Державного агентства автомобільних доріг України 

 

№  

з/п 
Найменування Протяжність,км 

Інвентарний 

номер 

1. Мостовий перехід через р.Дніпро 

8,494                  

(10,952 разом                   

зі з’їздами) 

10300048 

2. Шляхопровід по вул.Петровського - 

пр.Аношкіна 
0,408 10300050 

3. Об’єкти незавершеного будівництва: 

3.1. 

«Транспортний вузол на перехресті 

мостового переходу через р.Дніпро      

з Єлизаветівською дорогою                      

у м.Дніпродзержинськ» 

0,718 15210001 

3.2. 

«Транспортна розв’язка на 

перехресті мостового переходу                                          

з вул.Петровського» 

0,600 15210002 

3.3. 

«Транспортна розв’язка                          

на перехресті мостового переходу                    

з вул.Набережна» 

1,035 15210003 

3.4. 

«Будівництво лівобережного з’їзду              

з мостового переходу через р.Дніпро 

на просп.Металургів, м.Кам’янське» 

0,458 15210004 

4 
Проїзна частина вул.Михайла 

Грушевського 
2,810 15210005 

5. Проїзна частина вул.Бурхана 0,399 15210006 

6. 
Проїзна частина просп.Тараса 

Шевченка 
0,278 15210007 

 

 

 

Секретар міської ради           Наталія КТІТАРОВА 

 

 

Додаток  

до рішення міської ради                   

від 23.06.2021 № 250-08/VIII  

(у редакції рішення міської ради  

від _________ № ________) 

 



 


