
 
УКРАЇНА  

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
 

___________________ сесії 
_____________ скликання 

 
 
від «__»_____________ 2020 року       № ____ 

м. Олександрія 
 
Про управління багатоквартирним  
житловим будинком по провулку Привокзальному  
(колишній – Чичеріна), 9-а в м. Олександрії  
 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради від 07 травня 2020 року № 251 «Про 
управління багатоквартирним житловим будинком по провулку Привокзальному (колишній 
– Чичеріна), 9-а в м. Олександрії, з метою приведення питань управління та балансового 
обліку багатоквартирного житлового  будинку по провулку  Привокзальному (колишній – 
Чичеріна), 9-а в м. Олександрії до норм чинного законодавства  

 
МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:  
 

1. Рекомендувати співвласникам багатоквартирного житлового будинку по пров. 
Привокзальному (колишній – Чичеріна), 9-а в м. Олександрії визначитись з формою 
управління будинком відповідно до ст. 10 Закону України «Про особливості здійснення 
права власності у багатоквартирному будинку», у т. ч. шляхом утворення в будинку 
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.  

2.Рекомендувати військовій частині 2269 Національної гвардії України:  
- реалізувати процедуру списання багатоквартирного житлового будинку по провулку 

Привокзальному (колишній - Чичеріна), 9-а в м. Олександрії з балансу військової частини 
2269 Національної гвардії України в Порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів 
України від 20 квітня 2016 року № 301 «Про затвердження Порядку списання з балансу 
багатоквартирних будинків»;  

- передати багатоквартирний житловий будинок по провулку Привокзальному 
(колишній – Чичеріна), 9-а в м. Олександрії з оперативного управління військової частини 
2269 Національної гвардії України в управління обраного співвласниками управителя або 
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.  

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Олександрійської міської ради від 23 
жовтня 2015 року № 1778 «Про прийняття до комунальної власності 60-квартирного 
житлового будинку № 9-а по провулку Чичеріна в місті Олександрії».  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань 
комунальної власності, житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та 
раціонального використання природних ресурсів та заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Некрасова А.В. 

 
 
 
Міський голова  Степан ЦАПЮК  


