
     Проект 3171 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
від “___”______________20_____ року           №____ 
 

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 09 липня 2009 року № 2385 

«Про згоду на прийняття до комунальної  

власності територіальної громади  

м. Кіровограда 56-квартирного житлового  

будинку з вбудованими приміщеннями  

магазину та кафе по вул. Червонозорівській, 23-г» 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 59,  

пунктами 2, 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», протокол зборів співвласників багатоквартирного будинку по  

вул. Василя Нікітіна, 23-г від 18 квітня 2019 року, Міська рада міста 

Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 09 липня 2009 року № 2385 

«Про згоду на прийняття до комунальної власності територіальної громади  

м. Кіровограда 56-квартирного житлового будинку з вбудованим приміщенням 

магазину та кафе по вул. Червонозорівській, 23-г» та пункт 1 викласти у 

наступній редакції: «1. Дати згоду на безкоштовне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м. Кропивницького та передачу на баланс 

комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна організація № 1» 

Міської ради міста Кропивницького» житлового будинку з вбудованими 

приміщеннями магазину та кафе по вул. Василя Нікітіна  

(Червонозорівській), 23-г, який належить державі, в особі Верховної Ради 

України, в оперативному управлінні Міністерства освіти і науки України згідно 

зі свідоцтвом про право власності на нерухоме майно від 21.03.2006 року  

№ 106. 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та комунальної власності та заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради О.Вергуна. 

 

 

Міський голова               А.РАЙКОВИЧ 
 

Тетяна Шпильова 22 86 87 

У К Р А Ї Н А 



 

УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ П'ЯТОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  9 липня 2009 року                                                                       № 2385                                                                         

 

Про згоду на прийняття  

до комунальної власності територіальної  

громади м. Кіровограда 56-квартирного  

житлового будинку з вбудованими  

приміщеннями магазину та кафе  

по вул. Червонозорівській, 23-г 
 
 

Керуючись ст. ст. 140, 146 Конституції України, ст. ст. 26, 29 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 2 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”, зважаючи 

на клопотання Міністерства освіти і науки України від 31.12.2008 р.                   

№ 1/11-6710,  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 № 11 56-квартирного 

житлового будинку з вбудованими приміщеннями магазину та кафе                  

по вул. Червонозорівській, 23-г, який належить державі в особі Верховної Ради 

України в оперативному управлінні Міністерства освіти і науки України згідно 

зі свідоцтвом  про право власності на нерухоме майно від 21.03.2006 р. № 106. 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

Кіровоградської міської ради з питань житлово-комунального господарства      

та енергозбереження та директора департаменту житлово-комунального 

господарства – заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Кухаренка В.І. 

 

 

Міський голова                                                                                         В.Пузаков  

 
 

 

Сіваченко  

247271  
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