
                                                                               
                                                                                                       

 
У К Р А Ї Н А 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                                                     

 
ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ  ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

від 29 січня 2014 року                                                                                № 2792 
 

Про надання згоди на безоплатну передачу у 
комунальну власність територіальної громади 
м. Кіровограда житлового фонду  
 

Керуючись статтями 140, 142, 144 Конституції України, пунктом 51 
частини 1 статті 26 та частиною 5 статті 60 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", Законом України "Про передачу об’єктів права 
державної та комунальної власності", беручи до уваги рішення виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 14.11.2013 №  606  "Про прийняття 
квартир Національного банку України до комунальної власності 
територіальної громади м. Кіровограда" та від 10.12.2013 № 715 "Про 
прийняття квартир Кіровоградського благодійного фонду ветеранів Служби 
безпеки України "Турбота" до комунальної власності територіальної громади 
м. Кіровограда", Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Надати згоду на безоплатну передачу у комунальну власність 
територіальної громади м. Кіровограда: 
 1.1. квартири № 66 у житловому будинку № 12 по                               
вул. Кропивницького, яка належить Національному банку України                 
на підставі договору купівлі-продажу від 04.10.2013 № 5440, з передачею на 
баланс житлово-експлуатаційної контори № 12; 
 1.2. квартири № 57 у житловому будинку № 23 по пров. Фортечному, 
яка належить Національному банку України на підставі договору купівлі-
продажу від 04.10.2013 № 5432, з передачею на баланс житлово-
експлуатаційної контори № 13;   
 1.3. квартири № 77 у житловому будинку № 33 по вул. Жовтневої 
революції, яка належить Національному банку України на підставі договору 
купівлі-продажу від 04.10.2013 № 5435, з передачею на баланс житлово-
експлуатаційної контори № 7; 
 1.4. квартир №№ 57, 58, 59, 62, 66, 68, 75, 76, 78, 81, 84 у житловому 
будинку    № 22,     корп.   1    по    вул.   Генерала    Жадова,     які     належать 
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Кіровоградському  благодійному  фонду ветеранів  Служби  безпеки  України 
"Турбота" згідно зі свідоцтвами про право власності на нерухоме майно        
від 23.11.2013 № 13317326, від 21.11.2013 № 13162342, від 21.11.2013           
№ 13179393, від 21.11.2013 № 13171254, від 22.11.2013 № 13252982,             
від 21.11.2013 № 13204529, від 21.11.2013 № 13185468, від 22.11.2013           
№ 13259132, від 22.11.2013 № 13272970, від 23.11.2013 № 13310687,             
від 23.11.2013 № 13312748, з передачею на баланс житлово-експлуатаційної 
контори № 10. 
 2. Передачу здійснити відповідно до Положення про порядок списання 
та передачі майна, що належить до комунальної власності територіальної 
громади міста Кіровограда, затвердженого рішенням Кіровоградської міської 
ради від 11.12.2012 № 2099.  
   3. Відділу  по  роботі із засобами масової  інформації оприлюднити 
дане  рішення  на  офіційному сайті  Кіровоградської  міської  ради  в  мережі 
Інтернет  та  у віснику  Кіровоградської  міської  ради  "Вечірня газета"           
у 10-денний термін з дня його прийняття. 
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію Кіровоградської міської ради з питань управління комунальною 
власністю та приватизації, заступників міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Василенка І.М. та  Поліщука С.Ю.   
 

 
 

Міський голова           О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Депутатов 24 08 33 


