
У К Р А Ї Н А 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 31 березня 2015 року                                                                          № 4060 

Про внесення змін до рішень  
Кіровоградської міської ради  
від 28.07.2009 № 2393 та  
від 29.07.2014 № 3271  

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 26, 59 
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», Кіровоградська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                    
від 28.07.2009 № 2393 «Про згоду на прийняття до комунальної власності 
територіальної громади м. Кіровограда гуртожитку по вул. Бєляєва, 15, 
корп. 1», а саме пункт 1 викласти у новій редакції: «Дати згоду на 
прийняття до комунальної власності територіальної громади м. Кіровограда 
та передачу на баланс КП «ЖЕО № 3» КМР» гуртожитку по вул. Бєляєва, 
15, корп. 1, який належить Державі в особі Міністерства транспорту та 
зв’язку України на праві повного господарського відання Українського 
державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», а також 
інженерних мереж гуртожитку та передати їх на баланс підприємств, які 
надають послуги з теплопостачання, водопостачання, водовідведення та 
електропостачання». 
          2. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                     
від 29.07.2014 № 3271 «Про надання згоди на безкоштовне прийняття до 
комунальної власності територіальної громади м. Кіровограда житлового 
фонду ДП ДАК «Хліб України» (зі змінами), а саме пункт 1 викласти у 
новій редакції «Дати згоду на безкоштовне прийняття до комунальної 
власності  територіальної  громади   м. Кіровограда   та  передачу  на  баланс 
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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) – КП «ЖЕО № 3» КМР», 
12/25 частин житлового фонду по вул. Єгорова, 23 (6-квартир), 
3/10 частини житлового фонду по вул. Великій Пермській,                     
13/1 (6-квартир) - КП «ЖЕО № 3» КМР», 
вул. Варшавська, 89-а, 
вул. Варшавська, 89-б - КП «ЖЕО № 1» КМР». 

3.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію Кіровоградської міської ради з питань житлово-комунального 
господарства та енергозбереження, заступника міського голови згідно з 
розподілом функціональних повноважень.   

 

 

 

Секретар міської ради                                                                   І. Марковський 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майданник 24 84 55 


