
 
У К Р А Ї Н А 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
СОРОК  ШОСТА  СЕСІЯ  ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 27 січня 2015 року         № 3913 
 
Про розгляд скасування 
рішень виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
 

Відповідно до наказу «Про затвердження Тимчасового положення про 
порядок державної реєстрації права власності та інших речових прав на 
нерухоме майно», зареєстроване в Міністерстві юстиції України                   
від 18.02.2002 № 157/6445, постанови Кабінету Міністрів України              
від 26.05.2004 № 695 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 06.11.1995 № 891», враховуючи лист Фонду Державного майна 
України від 04.07.2013 № 10-25-8311 та відповідно до статей 140, 146 
Конституції України, статей 26, 42, 51, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Виключити пункт 37 Списку комплексу будівель по вул. Героїв 
Сталінграда, 29, визначеного додатком до рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради від 28 січня 2004 року № 139 «Про погашення 
договору купівлі - продажу державного майна та оформлення права власності 
на цілий комплекс будівель за закритим акціонерним товариством «Радій». 

2. Скасувати рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської 
ради від 23 червня 2004 року № 960 «Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 28 січня 2004 року      
№ 139 «Про погашення договору купівлі - продажу державного майна та 
оформлення права власності на цілий комплекс будівель за закритим 
акціонерним товариством «Радій». 

3. Скасувати рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської 
ради від 11 жовтня 2010 року № 975 «Про оформлення права власності на 
нежитлові приміщення та квартири по вул. Героїв Сталінграда, 13». 

4. Скасувати рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської 
ради від 27 квітня 2011 року № 458 «Про оформлення права власності на 
секції в гуртожитку по вул. Героїв Сталінграда, 13». 

5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської 
ради Марковського І.І. 
 
 
Секретар міської ради       І.Марковський 


