
ЗАТВЕРДЖЕНО 
 Рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради 
« 12 » лютого 2015 
№ 55 

АКТ 
прийняття-передачі 

до комунальної власності територіальної громади м. Кіровограда квартир, 
придбаних за державні кошти 

 
Комісія, створена відповідно до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 25 грудня 2014 року № 645 «Про створення 
комісії з прийняття-передачі до комунальної власності територіальної громади  
м. Кіровограда квартир, придбаних за державні кошти», у складі: 

голови комісії – заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Васильченка Сергія Сергійовича; 

заступника голови комісії – начальника відділу ведення обліку житла 
Кіровоградської міської ради Пількіна Валерія Анатолійовича; 

секретаря комісії – головного спеціаліста відділу капітального ремонту, 
реформування та розвитку житлово-комунального господарства Головного 
управління житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради 
Григораш Валентини Миколаївни; 

членів комісії:  
депутата Кіровоградської міської ради Бабенко Наталії Володимирівни;  

юриста спецбюджетного відділу управління власності та приватизації 
комунального майна Кіровоградської міської ради Коротченка Олександра 
Олександровича; 

начальника управління власності та приватизації комунального майна 
Кіровоградської міської ради Мороза Олександра Олександровича; 

начальника відділу правового забезпечення юридичного управління 
Кіровоградської міської ради Назаренко Анатолія Андрійовича; 

начальника Головного управління житлово-комунального господарства 
Кіровоградської міської ради Хачатуряна Олександра Сергійовича; 

заступника начальника управління капітального будівництва Кіровоградської 
обласної державної адміністрації – начальника кошторисно-договірного відділу 
Царьова Ігоря Володимировича 

 
склала цей Акт прийняття-передачі до комунальної власності територіальної 
громади м. Кіровограда квартир, придбаних за державні кошти управлінням 
капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації, на 
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року  
№ 476 “Деякі питання забезпечення житлом військовослужбовців та їх сімей”, 
для подальшої передачі сім’ям загиблих військовослужбовців, які брали 
безпосередню участь в антитерористичних операціях, заходах, пов'язаних із 
забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбиттям збройного нападу 
на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненням таких об’єктів 
у разі захоплення або спробі насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою 
технікою, а саме: 
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№ з/п Характеристика квартири  

(адреса, площа, кількість кімнат) 
Вартість,  
тис. грн 

1 м. Кіровоград, вул. Генерала Родимцева, 98, 
корп. 1, кв. 4,  
23,2 кв. м, 1 кімнатна 

246,7 

2 м. Кіровоград, вул. Васнецова, 3, кв. 149 
28,75 кв. м,  

246,7 

Загальна вартість квартир                                                      493,4 
 
До Акта приймання-передачі додаються: 

1. Рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради  
від 19 грудня 2014 року №629 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про надання згоди на безкоштовне прийняття до 
комунальної власності територіальної громади м. Кіровограда квартир для 
подальшої передачі сім'ям загиблих військовослужбовців». 

2. Рішення Кіровоградської міської ради від 30 грудня 2014 року №3865 
«Про надання згоди на безкоштовне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади м. Кіровограда квартир для подальшої передачі сім'ям 
загиблих військовослужбовців – учасників АТО». 

3. Рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради  
від 25 грудня 2014 року № 645 « Про створення комісії з питань безоплатного 
прийняття-передачі до комунальної власності територіальної громади  
м. Кіровограда квартир, придбаних за державні кошти».  

4. Розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації 
від 22 січня 2015 р. № 16-р «Про безоплатну передачу квартир у комунальну 
власність територіальної громади міста Кіровограда». 

5. Договори купівлі-продажу (2 шт). 
 

Голова комісії ______________________ С. Васильченко 
   
Заступник  
голови комісії 

 
______________________ 

 
В. Пількін 

   
Секретар комісії ______________________ В. Григораш 
   
Члени комісії: ________________________ Н. Бабенко  
   
 _______________________ О. Коротченко 
   
 _______________________ О. Мороз 
   
 ________________________ А. Назаренко  
   
 ______________________ О. Хачатурян  
   
 ______________________ І. Царьов 
 
 


