
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 

від «___» ___________ 2020 року              № ___ 
 

м. Олександрія 
 

Про передачу нежитлового приміщення по 
вул.  Скіфській, 2 з балансу КП «Житлогосп»  
на баланс КП «Зеленгосп» 
 

Відповідно до ст.ст. 29, 30, 52  Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», рішення Олександрійської міської ради від 21 грудня 2019 року за № 852 «Про 
створення комунального підприємства «Зеленгосп», розглянувши клопотання 
комунального підприємства «Зеленгосп» та з метою забезпечення сталої роботи 
створеного підприємства 
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:  
 

1. Передати з балансу комунального підприємства «Житлогосп» на баланс 
комунального підприємства «Зеленгосп» нежитлове приміщення, яке перебуває в 
комунальній власності територіальної громади міста Олександрії та розташоване в 
багатоквартирному житловому будинку, переданому об’єднанню співвласників 
багатоквартирного житлового будинку, за адресою - вул. Скіфська, 2, загальною площею 
286,0 кв.м., (перебувало в орендному користуванні АТ «Державний ощадний банк 
України» та Головного управління статистики у Кіровоградській області), балансовою 
залишковою вартістю 270 027,57 грн (двісті сімдесят тисяч двадцять сім гривень 57 
копійок.). 

 
2. Затвердити склад комісії з приймання-передачі нежитлового приміщення по                

вул. Скіфській, 2 з балансу комунального підприємства «Житлогосп» на баланс 
комунального підприємства «Зеленгосп» згідно з додатком. 

 
3. Затвердити акт приймання-передачі нежитлового приміщення по вул. Скіфській, 2 

з балансу комунального підприємства «Житлогосп» на баланс комунального підприємства 
«Зеленгосп». 

  
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Некрасова А. В. 
 
 
 
Міський голова                                 Степан ЦАПЮК  
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету                             Володимир ЧЕБОТАРЬОВ  



 
Додаток   
до рішення виконавчого комітету 
від ___________2020 року № ___ 

 
 

Склад комісії з приймання-передачі нежитлового приміщення по вул. Скіфській, 2                     
з балансу комунального підприємства «Житлогосп» на баланс комунального 

підприємства «Зеленгосп» 
 

Голова комісії: 
 

ГАЙДУК 
Руслана Миколаївна 

-    т.в.о. директора комунального підприємства «Житлогосп»     

 
Члени комісії: 

 
БУЛЬДОВИЧ 
Віталій Володимирович 
 

- директор комунального підприємства «Зеленгосп» 
 

ПОЛОВНІКОВА 
Юлія Євгенівна 

- головний бухгалтер комунального підприємства «Зеленгосп» 
 

  
СЛОБОДЯНЮК  
Олена Гнатівна 
 

- головний бухгалтер комунального підприємства «Житлогосп» 
 

 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету                                     Володимир ЧЕБОТАРЬОВ  
 


