
У К Р А Ї Н А 
   

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

  Від 24 січня 2012року                                                                                   № 77 
 
                                                     м.Кіровоград 
 
Про погодження проекту 
рішення Кіровоградської міської 
ради «Про згоду на прийняття до 
комунальної власності територіальної  
громади м. Кіровограда житлового 
будинку №  39 по вул. Кузнецова» 
 
 
            Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 26, 29 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 2, 4  Закону України “Про 
передачу об’єктів права державної та комунальної власності в Україні”, 
постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 
“Про передачу об’єктів права державної та  комунальної власності”, беручи  
до уваги клопотання регіонального відділення фонду державного майна  по 
Кіровоградській області  та ліквідатора ЗАТ «Механомонтаж-200», 
виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 

 
 В И Р І Ш И В:  

 
            1.   Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради «Про згоду 
на прийняття до комунальної власності територіальної громади   м. Кіровограда 
житлового будинку №  39 по вул. Кузнецова», що додається. 
            2. Головному управлінню житлово-комунального господарства 
Кіровоградської  міської ради забезпечити винесення даного проекту рішення  
на розгляд Кіровоградської міської ради. 

  3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Вєщєва М.А.  
 
 
 
Міський голова                                                                                        О.Саінсус  
 
 
Бурченко 
228687 

                                                           



                                                                      
                                                                             П О Г О Д Ж Е Н О 
                                                                             рішенням виконкому 
                                                                             Кіровоградської міської ради 
                                                                             від «____» __________20__ року 
                                                                                                №____ 
                                                                         
                                                                                               Проект                           
                                                                              
 

У К Р А Ї Н А 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 
 

від “___”______________20__ року                                                             №____ 
 
 
 
Про згоду на прийняття до 
комунальної власності територіальної  
громади м. Кіровограда житлового 
будинку № 39 по вул. Кузнецова 
 
 
 
   Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 26, 29 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 2, 4  Закону України 
“Про передачу об”єктів права державної та комунальної власності в Україні”, 
постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 
“Про передачу об’єктів права державної та  комунальної власності”, беручи  
до уваги клопотання регіонального відділення фонду державного майна  по 
Кіровоградській області та ліквідатора ЗАТ «Механомонтаж-200»,  
Кіровоградська міська рада 
 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1.   Дати згоду на прийняття  до комунальної власності територіальної 

громади м. Кіровограда  та передачу на баланс КРЕПу № 3 житлового 
будинку № 39 по вул. Кузнецова,  який  належить  ЗАТ «Механомонтаж-200»  

 



2 
 

згідно з реєстраційним посвідченням від 08.01.1962 р., а також  інженерних 
мереж, та передачу їх на баланс підприємствам,   які надають послуги з 
теплопостачання, водопостачання, водовідведення та електропостачання.   

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію Кіровоградської міської ради з питань житлово-комунального 
господарства та енергозбереження та заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Вєщєва М.А. 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                  О. Саінсус  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бурченко 
228687 


