
У К Р А Ї Н А  
 

Р І Ш Е Н Н Я   
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 

від „  10 ”   березня    2014 року                                  № 148 
 
 
 

Про переведення житлових  
квартир № 3, 4, 13, 14, 15, 16 
по вул. 50 років Жовтня, 24  
в м. Кіровограді до категорії  
нежитлових  
  
       Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Житлового кодексу України, 
розглянувши заяву Яриніч-Бучинської Наталії Петрівни та товариства з 
обмеженою відповідальністю «ЯМТ»  про переведення житлових                  
квартир  № 3, 4, 13, 14, 15, 16 по вул. 50 років Жовтня, 24  в м. Кіровограді до 
категорії нежитлових з об’єднанням їх з нежитловим приміщенням 
медичного кабінету з аптечним пунктом (в колишніх квартирах № 1, 2) під 
розміщення медичного центру, враховуючи згоду балансоутримувача 
житлового будинку – житлово-експлуатаційної контори № 7, виконком 
Кіровоградської міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

  Перевести Яриніч-Бучинській Наталії Петрівні та товариству з 
обмеженою відповідальністю «ЯМТ» житлові квартири до категорії 
нежитлових під розміщення медичного центру (лікувально-профілактичного 
закладу), з об’єднанням їх з нежитловим приміщенням (медичним кабінетом 
з аптечним пунктом, який розташований в колишніх квартирах № 1, 2), що 
складає 7/100 ч. житлового будинку по вул. 50 років Жовтня, 24 в                              
м. Кіровограді та влаштуванням окремих входів з  вул. 50 років Жовтня,              
а саме: 

  № 3 загальною площею 25,19 кв.м (до реконструкції) по вул. 50 років 
Жовтня, 24 в м. Кіровограді, яка належить на праві власності                            
Яриніч-Бучинській Наталії Петрівні згідно з договором купівлі-                      
продажу від 23.08.2001 р. № 3001; 

  № 4 загальною площею 37,04 кв.м (до реконструкції) по  вул. 50 років 
Жовтня, 24 в м. Кіровограді, яка належить Яриніч-Бучинській Наталії 
Петрівні згідно з договором дарування від 27.08.2013 р. № 1063; 

  № 13 загальною площею 37,34 кв.м (до реконструкції) по вул. 50 років 
Жовтня, 24 в м. Кіровограді, яка належить на праві власності товариству з  
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обмеженою відповідальністю «ЯМТ» згідно з договором купівлі-                        
продажу  від 18.05.2001 р. № 1650; 

  № 14 загальною площею 26,04 кв.м (до реконструкції) по вул. 50 років 
Жовтня, 24 в м. Кіровограді, яка належить на праві власності товариству з  
обмеженою відповідальністю «ЯМТ» згідно з договором купівлі-                      
продажу  від 18.05.2001 р. № 1652; 

  № 15 загальною площею 31,21 кв.м (до реконструкції) по вул. 50 років 
Жовтня, 24 в м. Кіровограді, яка належить Яриніч-Бучинській Наталії 
Петрівні згідно з договором купівлі-продажу від 18.04.2013 р. № 2450; 

  №16 загальною площею 29,76 кв.м (до реконструкції) по  вул. 50 років  
Жовтня, 24 в м. Кіровограді, яка належить Яриніч-Бучинській Наталії 
Петрівні згідно з договором купівлі-продажу від 25.01.2002 р. № 244. 

 
 
 

Міський голова          О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жарова 22 59 55       


