
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  комплексу будівель,
що знаходиться за адресою:
м. Кропивницький,  вул. Гоголя, 28

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»,   статтями  6,  7  Закону  України
«Про  передачу  об’єктів  права  державної  та  комунальної  власності»,
розпорядженням  Кабінету  Міністрів  України  від  07  квітня  2021  року
№  287-  р  «Про  передачу  будівель  у  власність  Кропивницької  міської
територіальної громади», Положенням про порядок передачі об’єктів права
державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від  21 вересня  1998 року №  1482, рішенням міської ради від  29 листопада
2005 року № 1567 «Про прийняття до комунальної власності територіальної
громади  м.  Кіровограда  приміщення  по  вул.  Гоголя,  28»  (зі  змінами),
рішенням Виконавчого   комітету Кропивницької міської ради від  02 червня
2021  року  №  343  «Про  створення  комісії  з  безоплатного  прийняття  до
комунальної  власності  Кропивницької  міської  територіальної  громади
комплексу  будівель,  що  знаходяться  за  адресою:  м.  Кропивницький,
вул. Гоголя, 28», Виконавчий комітет  Кропивницької міської ради

В И Р І Ш И В:

1.  Затвердити  акт  приймання  -  передачі  до  комунальної  власності
Кропивницької  міської  територіальної  громади  комплексу  будівель,  що
знаходиться  за  адресою:  місто  Кропивницький,  вул.  Гоголя,  28,  що
додається.

2.  Управлінню  комунальної  власності  міської  ради  оформити  право
власності      на     комплекс     будівель,    що     знаходиться     за     адресою:
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місто Кропивницький, вул. Гоголя, 28, за  Кропивницькою  міською
територіальною громадою, в особі Кропивницької міської ради.

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 комплексу будівель, що знаходиться за адресою:
м. Кропивницький, вул. Гоголя, 28

Комісія  створена  відповідно  до  рішення  Виконавчого  комітету
Кропивницької міської ради від  08 червня 2021 року № 343 «Про створення
комісії  з  безоплатного прийняття до  комунальної власності  Кропивницької
міської  територіальної  громади  комплексу  будівель, що  знаходяться  за
адресою: м. Кропивницький, вул. Гоголя, 28», у складі

Голова комісії

МОСІН
Олександр Володимирович

- заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

Заступник голови комісії

ЗАКАБЛУКОВСЬКИЙ
Віктор Олександрович

- голова Фортечної районної
у місті Кропивницькому ради

Секретар комісії

УСАТОВА
Алла Леонідівна

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

Члени комісії:

БІЛЕНЬКИЙ
Віктор Миколайович

- завідувач бухгалтерсько -
господарського відділу виконавчого
комітету Фортечної районної у місті
Кропивницькому ради

ВАЙНАГІЙ
Руслан Михайлович

- начальник управління логістики та
матеріально-технічного забезпечення
Головного управління Національної
поліції в Кіровоградській області



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

КОТИГА
Сергій Володимирович

- заступник начальника Головного
управління Національної поліції в
Кіровоградській області

МАТВЄЄВ
Олександр Дмитрович

- начальник управління фінансового
забезпечення та бухгалтерського
обліку Головного управління
Національної поліції в
Кіровоградській області

ПАСЕНКО
Алла Сергіївна

- начальник управління комунальної
власності міської ради

Об’єкт  передачі  належить  на  праві  власності  державі  (в  особі
Верховної  Ради  України) в  управлінні  Міністерства  внутрішніх  справ
України, знаходиться на балансі Управління Міністерства внутрішніх справ
України  в  Кіровоградській  області, розміщений  за  адресою: 25006,
м. Кропивницький, вул. Гоголя, 28

найменування підприємства, установи та організації, що передає)

передається  у  власність  Кропивницької  міської  територіальної  громади
(в особі Кропивницької міської ради) із зарахуванням на баланс Фортечної
районної у місті Кропивницькому ради.

(найменування підприємства, установи та організації, що приймає)

Комісія установила, що до складу комплексу будівель, що передаються,
належать: «ААаа1»-адмінбудівля, «ББ1»-гараж, «В»-вбиральня, «Н-Н3-
огорожа».

Загальні відомості:
Інвентарний номер будівлі -1013100113;
загальна площа будівлі - 626.35 кв.м.;
площа земельної ділянки - 0.2985 га;
балансова вартість будівлі  первісна  2605822,00 грн;
залишкова  вартість будівлі 2475531,02 грн.

Пропозиції комісії:
Відповідно до рішення  Виконавчого  комітету  Кропивницької  міської

ради від 08 червня 2021 року № 343 «Про створення комісії з безоплатного
прийняття до комунальної  власності  Кропивницької  міської  територіальної
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громади комплексу будівель, що знаходиться за адресою: м. Кропивницький,
вул. Гоголя, 28» затвердити акт приймання-передачі.

До акта приймання-передачі додаються:
акт обстеження приміщення;
акт приймання-передачі матеріальних цінностей;
технічний паспорт приміщення від 28.12.2018 року № 73-19;
свідоцтво про право власності від 16.11.1999 року № 22;
державний  акт  на  право  постійного  користування  землею  від

13.06.1992 року №1145;
довідка  обласного  комунального  підприємства «Кіровоградське

обласне  об’єднане  бюро  технічної  інвентаризації» від  03.07.2018 року
№ 47557;

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Голова комісії                ______________________ О.МОСІН

Заступник голови комісії_____________________ В.ЗАКАБЛУКОВСЬКИЙ

Секретар комісії            ______________________ А.УСАТОВА

Члени комісії:                ______________________ В.БІЛЕНЬКИЙ

                                        ______________________ Р.ВАЙНАГІЙ

______________________ С.КОТИГА

                                         _____________________ А.КОВБАСЮК

_____________________ О.МАТВЄЄВ

______________________ А.ПАСЕНКО


