
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 
від «___» ___________ 2020 року № ___ 
 

м. Олександрія 
 

Про передачу нерухомого майна 
Пантаївській територіальній громаді 
 

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини 
першої статті 26, частини п'ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України «Про передачу права державної та комунальної власності», 
постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.98 № 1482 «Про передачу об'єктів права 
державної та комунальної власності», звернення Пантаївського селищного голови 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 
1) Передати у комунальну власність Пантаївської територіальної громади в особі 

Пантаївської селищної ради із комунальної власності Олександрійської територіальної 
громади в особі Олександрійської міської ради нежитлове приміщення в Кіровоградській 
області, м. Олександрії, сел. Пантаївка за адресою: вул. Магістральна, 45 загальною 
площею 62,4 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1891698235103). 

2) Передати у комунальну власність Пантаївської територіальної громади в особі 
Пантаївської селищної ради із комунальної власності Олександрійської територіальної 
громади в особі Олександрійської міської ради нежитлове приміщення в Кіровоградській 
області, м. Олександрії, сел. Пантаївка за адресою: вул. Магістральна, 49 загальною 
площею 142,2 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1891665035103).  

3) Передати у комунальну власність Пантаївської територіальної громади в особі 
Пантаївської селищної ради із комунальної власності Олександрійської територіальної 
громади в особі Олександрійської міської ради групу нежитлових приміщень в 
Кіровоградській області, м. Олександрії, сел. Пантаївка за адресою: вул. Лесі Українки, 28 
загальною площею 65,7 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 
2058842835103). 

4) Виконавчому комітету Олександрійської міської ради вжити всіх необхідних 
заходів та забезпечити передачу об’єктів нерухомого майна після прийняття відповідного 
рішення  Пантаївської селищної ради. 

5) Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гугленка Ю.О. та постійну комісію 
міської ради з питань приватизації майна, житла, землі та регулювання земельних 
відносин. 
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 2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Гугленка Ю.О. 
 
 
 
Міський голова                  Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету                  Сергій ЗАВАЛІЙ 

 


