
Р І Ш Е Н Н Я
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від «___»____________ 20____ року _____

Про затвердження акта приймання-передачі
до комунальної власності Кропивницької міської
територіальної громади  цілісного комплексу
будівель, що знаходиться за адресою:
м. Кропивницький,  вул. Дарвіна, 23

Керуючись статтями  140, 143, 146 Конституції України,  підпунктом  1
пункту «а» статті  29, статтею  52, частиною п'ятою статті  60 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням Кропивницької міської
ради  від  25  березня  2021 року №  199 «Про надання згоди  на  безоплатне
прийняття до комунальної власності  Кропивницької міської  територіальної
громади  цілісного  комплексу  будівель,  що  знаходиться  за
адресою:  м.  Кропивницький,  вул.  Дарвіна,  23»,  рішенням  Кропивницької
районної  ради  від  26  березня  2021  року  №  88  «Про  передачу  комплексу
будівель  за  адресою:  м.  Кропивницький,  вул.  Дарвіна,  23  із  спільної
власності територіальних громад сіл Кропивницького району до комунальної
власності  територіальної  громади  міста  Кропивницького»,  Виконавчий
комітет  Кропивницької міської ради

В И Р І Ш И В:

1.  Затвердити  акт  приймання  -  передачі  до  комунальної  власності
Кропивницької міської територіальної громади цілісного комплексу будівель,
який  знаходиться  за  адресою:  місто  Кропивницький,  вул.  Дарвіна,  23,  що
додається.

2.  Управлінню  комунальної  власності  міської  ради  оформити  право
власності  на  цілісний  комплекс  будівель,  що  знаходиться  за  адресою:
місто Кропивницький,  вул.  Дарвіна,  23,  за  Кропивницькою  міською
територіальною громадою.

3.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Мосіна.

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ

Алла Усатова 35 83 29



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
 «____» __________ 2021 року № ______

АКТ
приймання- передачі до комунальної власності Кропивницької міської

територіальної громади цілісного комплексу будівель, що знаходиться за
адресою: м. Кропивницький, вул. Дарвіна, 23, із зарахуванням на баланс

управління культури і туризму Кропивницької міської ради

Комісія створена відповідно до рішення Кропивницької міської ради від
25 березня 2021 року № 199 «Про надання згоди на безоплатне прийняття до
комунальної  власності  Кропивницької  міської  територіальної  громади
цілісного комплексу будівель, що знаходиться за адресою: м. Кропивницький,
вул. Дарвіна, 23», у складі

Співголови комісії:

ВЕРГУН
Олександр Сергійович

- заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих
органів ради

ЛЕЙБЕНКО
Андрій Олександрович

- голова Кропивницької районної
ради

Секретар комісії

УСАТОВА
Алла Леонідівна

- начальник відділу організаційного
та правового забезпечення
управління комунальної власності
міської ради

Члени комісії:

БАРАБАШ
Олександр Валерійович

- заступник голови Кропивницької
районної ради

ДАНОВА
Галина Вікторівна

- головний бухгалтер управління
культури і туризму  міської ради



КІРІЛОВА
Катерина Олександрівна
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- начальник відділу бухгалтерського
обліку та з питань власності
виконавчого апарату
Кропивницької районної ради

КОВБАСЮК
Анатолій Васильович

- головний спеціаліст відділу
організаційного та правового
забезпечення управління
комунальної власності  міської
ради

МАШКОВСЬКА
Катерина Анатоліївна

- старший бухгалтер
централізованої бухгалтерії
управління культури і туризму
міської ради

НАЗАРЕЦЬ
Анна Федорівна

- начальник управління культури
і туризму  міської ради

ПАСЕНКО
Алла Сергіївна

- начальник управління комунальної
власності міської ради

СЕРГІЄНКО
Олена Василівна

- начальник відділу правового
забезпечення та документообігу
виконавчого апарату
Кропивницької районної ради

Об’єкт передачі розміщений за адресою:
25014, вул. Дарвіна, 23, м. Кропивницький

належить Кропивницькій районній раді Кіровоградської області,
(найменування підприємства, установи та організації, що передає)

передається в оперативне управління із зарахуванням на баланс управління
культури і туризму Кропивницької міської ради

(найменування підприємства, установи та організації, що приймає)

Комісія  установила,  що  до  складу  цілісного  комплексу  будівель,  що
передаються, належать: «А-А4»-будинок культури, «Д»-художня майстерня,
«МБВ6ЗІК»-гаражі, «Ж»-сарай,  огорожа.

Загальні відомості:
Згідно з балансом інвентарний номер будівлі -10131001:
загальна площа будівлі -1 385. 60 кв.м.;
площа земельної ділянки -1.95 га;
балансова вартість будівлі -371894,00 грн.
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Пропозиції комісії:

Відповідно  до  рішення  Кропивницької  міської  ради  від  25 березня
2021 року  №  199 «Про  безоплатне  прийняття  до  комунальної  власності
цілісного комплексу будівель, що знаходиться за адресою: м. Кропивницький,
вул. Дарвіна, 23», затвердила акт приймання - передачі.

До акта приймання-передачі додається:
- акт обстеження приміщення;
- акт приймання-передачі матеріальних цінностей;
- технічний паспорт приміщення від 12.03.1972 року;
- свідоцтво про право власності від 07.06.2020 року № 103;
- державний акт на право постійного користування землею;
- довідка  обласного  комунального  підприємства «Кіровоградське  обласне

об’єднане бюро технічної інвентаризації»;
- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Співголови комісії:       __________________________ О.ВЕРГУН

__________________________ А.ЛЕЙБЕНКО

Секретар комісії            __________________________ А.УСАТОВА

Члени комісії:                __________________________ О.БАРАБАШ

                                        __________________________ Г.ДАНОВА

__________________________ К.КІРІЛОВА

                                         _________________________ А.КОВБАСЮК

_________________________ А.НАЗАРЕЦЬ

__________________________ А.ПАСЕНКО

__________________________ О.СЕРГІЄНКО

__________________________ К.МАШКОВСЬКА


