
 

Р І   

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від " ___ " _______________ 20_____ року     № ________ 

 

Про затвердження  

акта прийняття-передачі  

до власності Кропивницької  

міської територіальної  

громади квартир, придбаних  

управлінням капітального будівництва  

Кіровоградської обласної  

державної адміністрації 

 

 Керуючись статтею 143 Конституції України, підпунктом 1 пункту «а» 

статті 29, частиною п'ятою статті 60 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, враховуючи рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради від 09 листопада 2021 року № 717 «Про створення 

комісії з питання безоплатного прийняття-передачі до власності Кропивницької 

міської територіальної громади квартир, придбаних управлінням капітального 

будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації», Виконавчий 

комітет Кропивницької міської ради  

 

 В И Р І Ш И В: 

     

Затвердити акт прийняття-передачі до комунальної власності 

Кропивницької міської територіальної громади квартир, придбаних 

управлінням капітального будівництва Кіровоградської обласної державної 

адміністрації, що додається. 

 

 

 

Міський голова  Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 
Тетяна Шпильова 35 83 62 
 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

 рішенням Виконавчого комітету 

Кропивницької Міської ради  

від « ___ » ______ 2021 року № ___ 

 

АКТ 

прийняття-передачі 

до власності Кропивницької міської територіальної громади квартир, 

придбаних управлінням капітального будівництва Кіровоградської 

обласної державної адміністрації 

 

Комісія, створена відповідно до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради від 09 листопада 2021 року № 717 «Про створення 

комісії з питання безоплатного прийняття-передачі до власності Кропивницької 

міської територіальної громади квартир, придбаних управлінням капітального 

будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації» у складі: 

голови комісії – заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Вергуна Олександра Сергійовича; 

заступника голови комісії – начальника Головного управління житлово-

комунального господарства Кухаренка Віктора Івановича; 

секретаря комісії – заступника начальника відділу з ремонту та розвитку 

житлово-комунального господарства Головного управління житлово-комунального 

господарства Шпильової Тетяни Володимирівни; 

членів комісії:  

члена комісії з припинення юридичної особи публічного права – управління 

капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації 

Богушевича Євгенія Анатолійовича; 

начальника комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна 

організація № 3» Кропивницької міської ради» Довгаля Олександра Васильовича; 

головного спеціаліста відділу організаційного та правового забезпечення 

управління комунальної власності Ковбасюка Анатолія Васильовича; 

начальника відділу обліку житла Пількіна Валерія Анатолійовича; 

заступника начальника Головного управління житлово-комунального 

господарства Савченко Тетяни Миколаївни; 

старшого інспектора відділу правового забезпечення юридичного управління 

Терези Олександра Володимировича 

 склала цей Акт прийняття-передачі до власності Кропивницької міської 

територіальної громади квартир, придбаних управлінням капітального будівництва 

Кіровоградської обласної державної адміністрації, а саме: 

 

№ з/п Адреса квартири Характеристика квартири 

(площа, кількість кімнат) 

1 м. Кропивницький (Кіровоград),  

вул. Повітрянофлотська, 40, кв. 65 

 

загальна площа – 50,87 кв. м 

житлова площа – 34,50 кв. м 

кількість кімнат - 3 

2 м. Кропивницький (Кіровоград), 

проспект Перемоги, 6, кв. 145  

загальна площа – 47,3 кв. м 

житлова площа – 26,0 кв. м 

кількість кімнат - 2 
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До Акта прийняття-передачі додаються: 

 

1. Рішення виконавчого комітету міської ради від 26 жовтня 2005 року  

№ 1454 «Про прийняття квартир управління капітального будівництва 

Кіровоградської обласної державної адміністрації до комунальної власності 

територіальної громади м. Кіровограда».  

2. Договір купівлі - продажу від 02 вересня 2005 року № 3899. 

3. Договір купівлі - продажу від 29 серпня 2005 року № 3899. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії ______________________ О. ВЕРГУН 

   

Заступник  

голови комісії 

 

______________________ 

 

В.КУХАРЕНКО 

   

Секретар комісії ______________________ Т. ШПИЛЬОВА 

   

Члени комісії:  Є.БОГУШЕВИЧ 

   

 ________________________ О.ДОВГАЛЬ 

   

 _______________________ А.КОВБАСЮК 

   

 _______________________ В.ПІЛЬКІН 

   

 _______________________ Т.САВЧЕНКО 

   

 _______________________ О.ТЕРЕЗА 

   
 

 


