
 
РІШЕННЯ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
від «___» ___________ 2021 року № ___ 

 
Про затвердження акту приймання - передачі 
 

Відповідно до ст. ст. 29, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
у зв’язку з службовою необхідністю та з метою реєстрації квартир за Олександрійською 
територіальною громадою в особі Олександрійської міської ради, які були придбані  
Головним управлінням Національної гвардії України та передані військовослужбовцям, 

  
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

 
1. Прийняти трикімнатну квартиру  № 17 по пр. Соборному, 126 в м. Олександрія з 

державної форми власності Головного управління Національної гвардії України до 
комунальної форми власності Олександрійської територіальної громади в особі 
Олександрійської міської ради.  

 
2. Передати з балансу Головного управління Національної гвардії України на баланс 

комунального підприємства «Житлогосп» квартиру № 17 по пр. Соборному, 126 в                           
м. Олександрія. 

 
3.Затвенрдити акт прийому-передачі. (додається). 
 
4. Прийняти двокімнатну квартиру  № 151 по вул. Сидоренка, 2 в м. Олександрія з 

державної форми власності Головного управління Національної гвардії України до 
комунальної форми власності Олександрійської територіальної громади в особі 
Олександрійської міської ради.  

 
5. Передати з балансу Головного управління Національної гвардії України на баланс 

комунального підприємства «Житлогосп» квартиру № 151 по вул. Сидоренка, 2 в                           
м. Олександрія. 

 
6.Затвенрдити акт прийому-передачі. (додається). 
 
7. Прийняти однокімнатну квартиру № 211 по вул. 6-го Грудня, 141/1 в                                    

м. Олександрія з державної форми власності Головного управління Національної гвардії 
України до комунальної форми власності Олександрійської територіальної громади в особі 
Олександрійської міської ради.  

 
8. Передати з балансу Головного управління Національної гвардії України на баланс 

комунального підприємства «Житлогосп» квартиру № 211 по вул. 6-го Грудня, 141/1 в                           
м. Олександрія. 

 
9. Затвердити акт прийому-передачі. (додається). 
 
 



10. Прийняти двокімнатну квартиру № 22 по вул. Олександра Козенка, 10 в м. 
Олександрія з державної форми власності Головного управління Національної гвардії 
України до комунальної форми власності Олександрійської територіальної громади в особі 
Олександрійської міської ради.  

 
11. Передати з балансу Головного управління Національної гвардії України на баланс 

комунального підприємства «Житлогосп» квартиру № 22 по вул. Олександра Козенка, 10 в                           
м. Олександрія. 

 
12. Затвердити акт прийому-передачі. (додається). 
 
13. Прийняти двокімнатну квартиру № 25 по вул. Олександра Козенка, 10 в м. 

Олександрія з державної форми власності Головного управління Національної гвардії 
України до комунальної форми власності Олександрійської територіальної громади в особі 
Олександрійської міської ради.  

 
14. Передати з балансу Головного управління Національної гвардії України на баланс 

комунального підприємства «Житлогосп» квартиру № 25 по вул. Олександра Козенка, 10 в                           
м. Олександрія. 

 
15. Затвердити акт прийому-передачі. (додається) 
 
16. Контроль за виконанням даного 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 
 
 


