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ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від "28" грудня 2017 року                 № 639 
 

м. Кропивницький 

 

Про затвердження акта прийняття-передачі  

до комунальної власності територіальної громади 

м. Кропивницького житлового будинку  

по вул. Космонавта Попова, 16/17  

(друга черга – 70 - квартирна секція «Б») 

 

Керуючись ст. 143 Конституції України, ст. 2, 4 Закону України «Про 

передачу об’єктів права державної та комунальної власності в Україні», 

підпунктом 1 п. «а» ст. 29, частинами 5, 9 ст. 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України  

від 21 вересня 1998 року № 1482 «Про передачу об'єктів права державної та 

комунальної власності», постановою Кабінету Міністрів України 

від 23 серпня 2016 року № 538 «Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482», враховуючи рішення 

Кіровоградської міської ради від 21 листопада 2017 року № 1186 «Про 

надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького житлового будинку по  

вул. Космонавта Попова, 16/17 (друга черга – 70-квартирна секція «Б»), 

Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького 

 

 В И Р І Ш И В: 

     

 Затвердити акт прийняття-передачі до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького житлового будинку по  

вул. Космонавта Попова, 16/17 (друга черга – 70-квартирна секція «Б»). 

 

 

 

Міський голова                                                                           А. Райкович 

 

 

 

 

 
Шпильова 22 86 87 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

«28» грудня 2017 

№ 639 

 

АКТ 

прийняття-передачі до комунальної власності територіальної громади  

м. Кропивницького житлового будинку по вул. Космонавта  

Попова, 16/17 (друга черга – 70-квартирна секція «Б») 

 

  Комісія, утворена відповідно до рішення Виконавчого комітету міської 

ради міста Кропивницького від 08 грудня 2017 року № 566 «Про створення 

комісії з питань безоплатного прийняття-передачі до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького житлового будинку по  

вул. Космонавта Попова, 16/17 (друга черга – 70 - квартирна секція «Б»)» у 

складі: 
(назва документа, на підставі якого утворена комісія 

 голова комісії – заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Мосін О. В., секретар комісії – заступник 

начальника відділу капітального ремонту, реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства Головного управління житлово-

комунального господарства Шпильова Т. В., члени комісії – начальник 

відділу правового забезпечення юридичного управління Вовенко О. А., 

директор ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» Гармаш В. П., голова 

правління ВАТ «Кіровоградгаз» Гладкий О. М., депутат міської ради міста 

Кропивницького Зайченко В. В., начальник КП «ЖЕО № 4» КМР» 

Запорожець Л. М., генеральний директор ОКВП «Дніпро-Кіровоград»  

Ілик Р. І., начальник управління комунальної власності Колюка О. С., 

начальник Головного управління житлово-комунального господарства 

Кухаренко В. І., виконуючий обов’язки начальника Південного управління 

капітального будівництва Міністерства оборони України  

Помазановський І. Ю., виконуючий обов’язки начальника Кіровоградського 

міського РЕМ ПрАТ «Кіровоградобленерго» Руденко С. В.  
(посада, прізвище, ім’я та по батькові) 

Об’єкт передачі розміщений за адресою:  

  м. Кропивницький, вул. Космонавта Попова, 16/17 (друга черга –  

70 - квартирна секція «Б») 

 

Належність - Міністерство оборони України  
(найменування підприємства, установи та організації, що передає) 

передається Міській раді міста Кропивницького  
(найменування підприємства, установи та організації, що приймає) 

Комісія установила: 

1. До складу цілісного майнового комплексу, що передається, належать:  
(перелік облікових одиниць згідно з балансом) 
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Загальні відомості: 

загальна площа будівель та споруд (пооб’єктно) -  

площа земельної ділянки - 

загальна площа житлового будинку -  

кількість квартир  

Вартість основних фондів: 

відновна вартість -  

залишкова вартість -  

2. До складу нерухомого майна, що передається, належить житловий  

14 - поверховий будинок (друга черга - 70 квартирна секція «Б») 
 (найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач - Південне управління капітального будівництва, м. Одеса, 

вул. Армійська,18  
          (повне найменування, місцезнаходження та 

інд. код 002490210 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію - 2017 

будівельний об’єм (загальний) - 21949,0 куб. м 

площа забудови (загальна) - 572,4 кв. м 

площа земельної ділянки - 0,245 га 

загальна площа житлового будинку - 6393,75 кв. м 

кількість квартир - 70 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість - 26 916, 35855 тис. грн 

залишкова вартість - 26 916, 35855 тис. грн 

3. До складу іншого окремого індивідуально визначеного майна, що 

передається, належить - 
                               (найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач - 
                 (повне найменування, місцезнаходження та 

_________________________________________________________________, 
                ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна - 
                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

для транспортних засобів (наземних, водних, повітряних) зазначається: 

реєстраційний номер - 

марка - 

модель - 

рік випуску - 

вартість основних фондів: 
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первісна (балансова) вартість _____________________________ грн 

залишкова вартість _____________________________________ грн 

знос _________________________________________________________ 

4. Інші відомості ______________________________________________ 

5. Пропозиції комісії: :прийняти до комунальної власності 

територіальної громади міста Кропивницького будинок по  

вул. Космонавта Попова, 16/17 (друга черга - 70 - квартирна секція «Б»). 

6. Разом з об’єктом передається технічна документація _____________ 

_________________________________________________________________ 

7. До акта приймання-передачі додається: 

1. технічний паспорт _____________________ 

2. проектна документація______________________ 

3. виконавча документація______________________ 

 

 

Голова комісії _____________Мосін О. В. 

Секретар комісії____________Шпильова Т. В. 
(підпис, ініціали та прізвище) 

Члени комісії ______________Вовенко О. А. 
(підпис, ініціали та прізвище) 

________________Гармаш В. П. 
(підпис, ініціали та прізвище) 

_____________________Гладкий О. М. 
(підпис, ініціали та прізвище)                                                                                                                                               

________________Зайченко В. В 
(підпис, ініціали та прізвище) 

____________________Запорожець Л. М. 
(підпис, ініціали та прізвище)  
________________Ілик Р. І. 
(підпис, ініціали та прізвище)  
________________Колюка О. С. 
(підпис, ініціали та прізвище)  
________________Кухаренко В. І. 
(підпис, ініціали та прізвище)  
______________Помазановський І. Ю. 
(підпис, ініціали та прізвище)  
________________Руденко С. В. 
(підпис, ініціали та прізвище)  
 

 

 

 


