
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
           

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 
від "___" __________ 2019 року       № ____ 
 
 
Про передачу закінченого  
будівництвом об´єкта  
 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтями 17, 29, 31, 59 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частиною 2 статті 39 
Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності",                                             
пунктами 2.1.4., 2.2.25 Положення про управління капітального будівництва 
Міської ради міста Кропивницького, затвердженого рішенням Міської ради 
міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1382, та пунктом 52 
Положення про порядок списання та передачі майна, що належить 
територіальній громаді міста Кропивницького, затвердженого рішенням міської 
ради від 11 грудня 2012 року № 2099, зі змінами, на підставі 
____________________________________________________________________
__________________ Виконавчий комітет Міської  ради міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Управлінню капітального будівництва передати, а комунальному  
підприємству «Житлово – експлуатаційна організація №4» Міської ради міста 
Кропивницького» взяти на баланс закінчений будівництвом об´єкт "Нове 
будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, 
102 мікрорайон, позиція 28 (добудова)". 

 

2. Створити комісію з приймання-передачі закінченого будівництвом 
об'єкта "Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по                       
вул. Генерала Жадова, 102 мікрорайон, позиція 28 (добудова)" згідно з 
додатком. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Мосіна. 
 
 
 
Міський голова        Андрій РАКОВИЧ 
 
 
 
Сергій Хоменко 24 49 57 



 

Додаток  
до рішення Виконавчого комітету 
Міської ради міста Кропивницького 
"____" _________ 2019 року № ___ 

 
СКЛАД  

комісії з приймання-передачі закінченого будівництвом об'єкта                       
"Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по                            
вул. Генерала Жадова, 102 мікрорайон, позиція 28 (добудова)" 

 

Голова комісії 
 

МОСІН                                        
Олександр Володимирович 

-  заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 

Заступник голови комісії 
 

БІЛОКІНЬ 
Сергій Валентинович 

- начальник управління капітального 
будівництва Міської ради міста 
Кропвиницкого 

Секретар комісії 
 

ХОМЕНКО 
Сергій  Анатолійович 
 

- головний спеціаліст-юрист управління 
капітального будівництва 

Члени комісії: 
 

ЗАПОРОЖЕЦЬ 
Людмила Миколаївна 

- Начальник комунального  підприємства 
«Житлово – експлуатаційна організація 
№4» Міської ради міста ропивницького» 
 

ГОНЧАР                                    
Світлана Магомедівна 

- головний бухгалтер управління 
капітального будівництва 
 

ГАРШАН  
Наталія Василівна 

- Головний інженер комунального  
підприємства «Житлово – експлуатаційна 
організація №4» Міської ради міста 
Кропивницького»  
 

СТРИЛЕНКО 
Віра Петрівна 
 

- Головний бухгалтер комунального  
підприємства «Житлово – експлуатаційна 
організація №4» Міської ради міста 
Кропивницького» 
 

ЧАБАНОВА 
Ольга Олександрівна 

- начальник планово-виробничого відділу 
управління капітального будівництва 
 

 
 

Начальник управління  
капітального будівництва     Сергій БІЛОКІНЬ 


