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У К Р А Ї Н А 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від “___”______________20_____ року         №____ 

 

 
 

 

Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради  

від 29 липня 2014 року № 3271 

«Про надання згоди на безкоштовне 

прийняття до комунальної власності  

територіальної громади м. Кіровограда 

житлового фонду ДП ДАК «Хліб України» 
 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 59, 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи ухвалу 

Господарського суду Кіровоградської області від 21 вересня 2017 року, 

Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради  

від 29 липня 2014 року № 3271 «Про надання згоди на безкоштовне 

прийняття до комунальної власності територіальної громади м. Кіровограда 

житлового фонду ДП ДАК «Хліб України», а саме: 

1) назву міста Кіровоград змінити на Кропивницький; 

2) назву власника житлового фонду змінити на ДП ДАК «Хліб 

України» «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів № 1»; 

3) пункт 1 рішення викласти у наступній редакції: «1. Дати згоду на 

безкоштовне прийняття до комунальної власності територіальної громади 

міста Кропивницького та передачу на баланс житлово-експлуатаційним 

організаціям міста Кропивницького житлового фонду ДП ДАК «Хліб 

України» «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів № 1», а саме:  

5 - квартирного будинку по вул. Федора Романова (Слави), 18,  

4 - квартирного будинку по вул. Федора Романова (Слави), 10,  
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4 - квартирного будинку по вул. Федора Романова (Слави), 8 - комунальному 

підприємству «Житлово-експлуатаційна організація № 3» Міської ради міста 

Кропивницького»; 

12/25 частки домоволодіння по вул. Олексія Єгорова (Єгорова), 23  

(6 квартир), житлового будинку, що складає 3/10 частки комплексу будівель 

по вул. Великій Пермській, 13/1, - комунальному підприємству «Житлово-

експлуатаційна організація № 2» Міської ради міста Кропивницького»; 

визнати такими, що втратили чинність, пункти 2, 3. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію Міської ради міста Кропивницького з питань житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та комунальної власності та  

т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Вергуна О. С. 

 

 

 

Міський голова         А. Райкович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шпильова 22 86 87 

 
 

 

У К Р А Ї Н А 



 

У К Р А Ї Н А 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

 

ТРИДЦЯТЬ ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  29  липня 2014 року                                                                        № 3271 

Про надання згоди на безкоштовне  
прийняття до комунальної власності  
територіальної громади м. Кіровограда 
житлового фонду ДП ДАК «Хліб України» 
 
 Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 26, 29, 60 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 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 Кіровоградського 
комбінату хлібопродуктів № 1 ДП ДАК «Хліб України», Кіровоградська 
міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

       1. Дати згоду на безкоштовне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади м. Кіровограда та передачу на баланс житлово-
комунальним підприємствам житлового фонду ДП ДАК «Хліб України», а 
саме: 
  вул. Слави, 18 (5-квартирний), 
  вул. Слави, 10 (4-квартирний),  
  вул. Слави, 8 (4-квартирний) - ЖЕКу №7, 
  12/25 частин житлового будинку по вул. Єгорова, 23 (6 квартир) - 
ЖЕКу № 12, 
  3/10 частини житлового будинку по вул. Великій Пермській, 13/1  
(6 квартир) - ЖЕКу № 13, 
  вул. Варшавська, 89-а, 
  вул. Варшавська, 89-б – КРЕПу № 11. 
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2. Перед прийняттям до комунальної власності Кіровоградському 

комбінату хлібопродуктів № 1 ДП ДАК «Хліб України» виконати 
капітальний ремонт житлового фонду зазначеного в пункті 1 даного рішення. 

3.  Кіровоградському комбінату хлібопродуктів № 1 ДП ДАК «Хліб 
України» передати, а саме: 

житлово-комунальним підприємствам технічні паспорти на будівлі, 
схеми підключення інженерних мереж до будівель, діючу та архівну 
картотеку, бухгалтерські документи; 

інженерні мережі на баланс підприємствам, які надають послуги з 
теплопостачання, водопостачання, водовідведення та електропостачання.   

4. 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 Осетрова Г.І. 

 

 

Секретар міської ради     І.Марковський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кучман 22 86 87 


