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ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від 10 грудня 2012 року                                                                            № 1000 
 
Про затвердження акта  
прийняття квартир до 
комунальної власності  
територіальної громади м. Кіровограда 
 

 

         Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 60 Закону України  
"Про місцеве самоврядування в Україні", рішенням Кіровоградської міської 
ради від 26 грудня 2000 року № 813 «Про затвердження рішень виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради стосовно прийняття квартир 
(будинків) до комунальної власності територіальної громади                
м. Кіровограда»,  розпорядженням голови Кіровоградської обласної 
державної адміністрації від 02.11.2012 р. № 668-р «Про передачу житла, 
придбаного для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи», рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 
від 27.11.2012 р. № 969, беручи до уваги клопотання управління з питань 
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи  Кіровоградської обласної державної 
адміністрації, виконавчий комітет Кіровоградської міської ради  

 

В И Р І Ш И В:     
 

 
         1. Затвердити акт передачі до комунальної власності територіальної 
громади м. Кіровограда двох квартир, придбаних для громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і  перебувають у черзі на 
отримання житла, що додається. 
        2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Вєщєва М.А. 

 

 

 

Міський голова                                                                                  О.Саінсус   
 
 
Бурченко 22 86 87 

 

   



              ЗАТВЕРДЖЕНО 
              Рішення виконавчого 
              комітету Кіровоградської                   
        міської ради 
              10 грудня 2012 року 
               № 1000 
 

 АКТ 
передачі до комунальної власності територіальної громади 

м. Кіровограда 2 квартир, придбаних для громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи» і перебувають у черзі на 

отримання житла 
 
 

«____» __________ 20__ року  
 
      Комісія у складі  
 

Голови комісії 
Вєщєва   заступника міського голови з питань   
Миколи Анатолійовича   діяльності    виконавчих органів ради 
 
 

Членів комісії 
 

Кривенка  головного спеціаліста-юриста Головного 
Михайла Петровича управління житлово-комунального   
 господарства Кіровоградської міської ради 
  
Пількіна начальника відділу ведення обліку житла 
Валерія Анатолійовича  Кіровоградської міської ради 
 
 
Стиркуль 
Оксани Петрівни                         начальника відділу захисту населення від                    
 наслідків Чорнобильської катастрофи та                 
 інформаційно-аналітичного  забезпечення 
 управління з питань надзвичайних ситуацій   
                          та у справах захисту населення 
                                                       від наслідків Чорнобильської  
                                                       катастрофи  обласної державної адміністрації 
 
Хачатуряна начальника Головного управління 
Олександра Сергійовича житлово-комунального господарства 
 Кіровоградської міської ради 
 
 



2 
 

Шихової начальника ОКП „Кіровоградське обласне  
Вікторії Володимирівни об’єднане бюро технічної інвентаризації” 
 
Щербини начальника управління власності та   
Ольги Володимирівни приватизації комунального майна      
 Кіровоградської   міської ради 

 
склала цей Акт про те, що квартири № 94 по просп. Комуністичному, 18 та      
№ 54 по вул. Повітрянофлотскій, 67, корп. 3, які придбані управлінням з 
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи Кіровоградської обласної державної 
адміністрації, безоплатно передаються до комунальної власності 
територіальної громади м. Кіровограда у кількості  2 штук загальною 
вартістю 470315,25 грн., а саме: 
 
№ з/п Характеристика квартири 

(площа, кількість кімнат) 
Вартість, 
грн 

1 № 94 по просп. Комуністичному, 18, 81,75 кв.м,  4 кімн. 349481,25 
2 № 54 по вул. Повітрянофлотскій, 67, корп. 3,  27,4 кв.м, 

1 кімн. 
120834,00 

 
До цього Акта додаються:  
1.     Лист управлінням з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту 
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Кіровоградської 
обласної державної адміністрації, 
2.     Договори купівлі-продажу; 
3.  Копія рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради           
від   27.11.2012 р. № 969 «Про прийняття квартир до комунальної власності 
територіальної громади м. Кіровограда». 
 
Голова комісії __________ 

(підпис) 
 

Вєщєв М.А. 
 

Члени комісії: 
 

__________ 
(підпис) 

Кривенко М.П. 

 __________ 
(підпис) 

Пількін В.А. 

 __________ 
(підпис) 

Стиркуль О.П.         

 __________ 
(підпис) 

Хачатурян О.С. 

 __________ 
(підпис) 

Шихова В.В. 

 __________ 
(підпис) 

Щербина О.В. 



 


