
  

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від " 23 " листопада 2021 року        № 761 

 

Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради 

«Про надання згоди на безоплатне 

прийняття до власності Кропивницької 

міської територіальної громади  

житлового будинку  

по вул. Генерала Родимцева, 90-а» 

 

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

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

самоврядування в Україні”, статтею 48 Житлового кодексу України,  

статтями 2, 4 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності», враховуючи клопотання ПрАТ «Кіровоградобленерго» 

від 27 жовтня 2021 року № 6558/05/07, Виконавчий комітет Кропивницької 

міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

 1. Погодити проєкт рішення Кропивницької міської ради “Про надання 

згоди на безоплатне прийняття до власності Кропивницької міської 

територіальної громади житлового будинку по вул. Генерала Родимцева, 90-а, 

що додається. 

 

2. Головному управлінню житлово-комунального господарства 

забезпечити внесення даного проєкту рішення на розгляд міської ради. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Вергуна. 

 

 

 

Міський голова             Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 
Тетяна Шпильова 35 83 62 

 

 



 

 

 

П О Г О Д Ж Е Н О 
 

Рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради 

« 23 » листопада 2021року № 761 

 

 

                                                                               Проєкт  

 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «_____»_________20___року                                                         № ____ 

 

Про надання згоди на безоплатне  

прийняття до власності Кропивницької  

міської територіальної громади  

житлового будинку  

по вул. Генерала Родимцева, 90-а 

 

 Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 51 частини першої 

статті 26, частиною п'ятою статті 60 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статтями 2, 4 Закону України «Про передачу 

об’єктів права державної та комунальної власності», статтею 48 Житлового 

кодексу України, враховуючи клопотання ПрАТ «Кіровоградобленерго»  

від 27 жовтня 2021 року № 6558/05/07, Кропивницька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Дати згоду на безоплатне прийняття до власності Кропивницької 

міської територіальної громади житлового будинку по вул. Генерала 

Родимцева, 90-а, який належить ПАТ «Кіровоградобленерго» згідно зі 

свідоцтвом про право власності на нерухоме майно від 06 травня 2014 року  

№ 21264350. 

 

2. Головному управлінню житлово-комунального господарства: 

1) створити комісію з питань безоплатного прийняття-передачі власності 

Кропивницької міської територіальної громади житлового будинку по  

вул. Генерала Родимцева, 90-а та скласти відповідні акти приймання – передачі; 

 2) акти приймання – передачі внести для затвердження на засідання 

Виконавчого комітету Кропивницької міської ради. 
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3. Управлінню комунальної власності оформити право власності на 

зазначений будинок за Кропивницькою міською територіальною громадою.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань житлово-комунального господарства та транспорту, з 

питань екології, земельних відносин та комунальної власності, заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Вергуна. 

 

 

 

Міський голова             Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Шпильова 35 83 62 
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