
Р І  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від " ____ " _________ 20____ року       № _____ 

 

м. Кропивницький 

 

Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького 

«Про затвердження переліку  

гуртожитків державної та приватної форм  

власності, які попадають під дію  

Закону України «Про забезпечення реалізації  

житлових прав мешканців гуртожитків» 
 

Керуючись статтями 140, 143, 144 Конституції України, підпунктом 5 

пункту «б» статті 30, статтею 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», законами України «Про забезпечення реалізації 

житлових прав мешканців гуртожитків», «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації житлових прав 

мешканців гуртожитків», враховуючи протокол засідання постійної комісії із 

забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків  

від «03» грудня 2018 року № 3 Виконавчий комітет Міської ради міста 

Кропивницького 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Погодити проект рішення Міської ради міста Кропивницького «Про 

затвердження переліку гуртожитків державної та приватної форм власності, 

які попадають під дію Закону України «Про забезпечення реалізації 

житлових прав мешканців гуртожитків», що додається. 
 

2. Головному управлінню житлово-комунального господарства Міської 

ради міста Кропивницького забезпечити внесення даного проекту рішення на 

розгляд Міської ради міста Кропивницького. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

згідно з розподілом функціональних обов’язків. 

 

 

 

Міський голова               А. Райкович 

 

 
Шпильова 22 86 87 

 



 

 

       П О Г О Д Ж Е Н О 

 

Рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

« ____» ___________ 20____ 

№  _______ 
   

 Проект 

 

У К Р А Ї Н А 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від “___”______________20____ року         №____ 

 

 

«Про затвердження переліку  

гуртожитків державної та приватної форм  

власності, які попадають під дію  

Закону України «Про забезпечення реалізації  

житлових прав мешканців гуртожитків» 
 

Керуючись статтями 140, 143, 144 Конституції України, статтями 25, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України 

«Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», Міська рада міста 

Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

Затвердити перелік гуртожитків державної та приватної форм 

власності, які попадають під дію Закону України «Про забезпечення 

реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», що додається 

 

 

 

Міський голова         А. Райкович 
 

 

 

 

 

 

 

Шпильова 22 86 87 

 

 



 

 

       Додаток 

       до рішення  

Міської ради міста Кропивницького 

від «____»___________20____ 

№_______ 

 

Перелік 

гуртожитків державної та приватної форм власності, які попадають під дію 

Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 

гуртожитків» 

 

№ 

з/п 

Адреса гуртожитку форма 

власності, 

 

власник  

1 2 3 

1 м. Кропивницький   

 вул. Дарвіна, 35/1  

державна, Державне підприємство 

«Кіровоградський комбінат 

хлібопродуктів № 2» Державного 

агентства резерву України  

2 м. Кропивницький  

Олександрійське  

шосе, 2  

державна, Публічне акціонерне товариство 

«Державна акціонерна компанія 

«Автомобільні дороги України» 

3 м. Кропивницький                                   

шосе Олександрійське 

шосе, 2  

державна, Публічне акціонерне товариство 

«Державна акціонерна компанія 

«Автомобільні дороги України» 

4 м. Кропивницький                                            

вул. Генерала 

Родимцева, 96  

колективна, Відкрите акціонерне товариство 

"Пересувна механізована  

колона № 37".  

5 м. Кропивницький                                    

вул. Генерала 

Родимцева, 98-а  

колективна, Відкрите акціонерне товариство 

«пересування механізована колона 

№37»  

6 м. Кропивницький                                    

вул. Генерала 

Родимцева, 85-а  

приватна, Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Кіровоградський завод 

будівельних   матеріалів №1»    

7  м. Кропивницький                                 

вул. Академіка  

Тамма, 13  

приватна, Публічне акціонерне товариство 

«Науково-виробниче підприємство 

«Радій» 

8 м. Кропивницький,                            

просп.Університет-

ський, 21  

не 

визначена, 

 

відомості відсутні   

 

 

 

Т.в.о. начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства                     Т. Савченко 



Р І  

Доопрацьовано 

                                                                                                                           06.12.2018 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від " ____ " _________ 20____ року       № _____ 

 

м. Кропивницький 

 

Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького 

«Про затвердження переліку  

гуртожитків державної та приватної форм  

власності, які попадають під дію  

Закону України «Про забезпечення реалізації  

житлових прав мешканців гуртожитків» 
 

Керуючись статтями 140, 143, 144 Конституції України, підпунктом 5 

пункту «б» статті 30, статтею 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», законами України «Про забезпечення реалізації 

житлових прав мешканців гуртожитків», «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації житлових прав 

мешканців гуртожитків», враховуючи протокол засідання постійної комісії із 

забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків  

від 03 грудня 2018 року № 1, Виконавчий комітет Міської ради міста 

Кропивницького 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Погодити проект рішення Міської ради міста Кропивницького «Про 

затвердження переліку гуртожитків державної та приватної форм власності, 

які попадають під дію Закону України «Про забезпечення реалізації 

житлових прав мешканців гуртожитків», що додається. 
 

2. Головному управлінню житлово-комунального господарства Міської 

ради міста Кропивницького забезпечити внесення даного проекту рішення на 

розгляд Міської ради міста Кропивницького. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

згідно з розподілом функціональних обов’язків. 

 

 

Міський голова               А. Райкович 

 

 
Шпильова 22 86 87 



 

 

 

       П О Г О Д Ж Е Н О 

 

Рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

« ____» ___________ 20____ 

№  _______ 
   

 Проект 

 

У К Р А Ї Н А 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від “___”______________20____ року         №____ 

 

 

Про затвердження переліку  

гуртожитків державної та приватної форм  

власності, які попадають під дію  

Закону України «Про забезпечення реалізації  

житлових прав мешканців гуртожитків» 
 

Керуючись статтями 140, 143, 144 Конституції України, статтями 25, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України 

«Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», враховуючи протокол 

засідання постійної комісії із забезпечення реалізації житлових прав 

мешканців гуртожитків від 03 грудня 2018 року № 1, Міська рада міста 

Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

Затвердити перелік гуртожитків державної та приватної форм 

власності, які попадають під дію Закону України «Про забезпечення 

реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», що додається 

 

 

 

Міський голова         А. Райкович 
 

 

 
 

 

Шпильова 22 86 87 
 



       Додаток 

       до рішення  

Міської ради міста Кропивницького 

«____»___________20____ 

№_______ 

 

ПЕРЕЛІК 

гуртожитків державної та приватної форм власності, які попадають під 

дію Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав 

мешканців гуртожитків» 

 

№ 

з/п 

Адреса гуртожитку Форма власності / власник*  

1 2 3 

1 м. Кропивницький 

вул. Дарвіна, 35/1  

державна, Державне підприємство 

«Кіровоградський комбінат 

хлібопродуктів № 2» Державного 

агентства резерву України  

2 м. Кропивницький  

Олександрійське  

шосе, 2  

державна, Публічне акціонерне товариство 

«Державна акціонерна компанія 

«Автомобільні дороги України» 

3 м. Кропивницький                                   

Олександрійське  

шосе, 2  

державна, Публічне акціонерне товариство 

«Державна акціонерна компанія 

«Автомобільні дороги України» 

4 м. Кропивницький                                            

вул. Генерала 

Родимцева, 96  

колективна, Відкрите акціонерне товариство 

"Пересувна механізована  

колона № 37"  

5 м. Кропивницький                                    

вул. Генерала 

Родимцева, 98-а  

колективна, Відкрите акціонерне товариство 

«Пересувна механізована  

колона № 37»  

6 м. Кропивницький                                    

вул. Генерала 

Родимцева, 85-а  

приватна, Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Кіровоградський завод 

будівельних   матеріалів №1»    

7  м. Кропивницький                                 

вул. Академіка  

Тамма, 13  

приватна, Публічне акціонерне товариство 

«Науково-виробниче підприємство 

«Радій» 

8 м. Кропивницький,                            

просп. Університетсь-

кий, 21  

не 

визначена, 

 

відомості відсутні  

 

* - інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, 

Єдиного реєстру заборони відчуження об’єктів нерухомого майна щодо 

об’єкта нерухомого майна 

 

 

Т.в.о. начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства                     Т. Савченко 
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