
 
УКРАЇНА  

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ  
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА  

7 СКЛИКАННЯ 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, АРХІТЕКТУРИ, 
МІСТОБУДУВАННЯ ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ 

РЕСУРСІВ 
 
22 липня 2016  року                                                                                          м. Олександрія  
 
Присутні члени комісії: 4 чол. 
 
Відсутні члени комісії: 2 чол. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про звернення до Голови Верховної Ради України Парубія А.В., Прем’єр-
міністра України Гройсмана В.Б. щодо встановлення мораторію (заборони) на введення з 
01 липня 2016 року в дію підвищених цін і тарифів для населення на житлово-комунальні 
послуги в місті Олександрія 

2. Про передачу багатоквартирного житлового  будинку по вул. 6-го Грудня, 
141/5  з балансу комунального підприємства  «Житлогосп» на баланс об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку «НАШ ДІМ 141/5» 

3. Про передачу багатоквартирного житлового будинку по проспекту 
Будівельників, 32 з балансу комунального підприємства «Житлогосп» на баланс 
об’єднання співвласників  багатоквартирного будинку «ПЕРЕМОГА-ОЛІМП» 

4. Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. 6-го Грудня, 89 з 
балансу комунального підприємства «Житлогосп» на баланс об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку «ТРИ ОСЕЛІ» 

5. Про передачу багатоквартирного житлового будинку по площі Покровській 
(Кірова), 25 з балансу комунального підприємства «Житлогосп» на баланс об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку «СЯЙВО-25» 
 
1. СЛУХАЛИ: Про звернення до Голови Верховної Ради України Парубія А.В., Прем’єр-
міністра України Гройсмана В.Б. щодо встановлення мораторію (заборони) на введення з 
01 липня 2016 року в дію підвищених цін і тарифів для населення на житлово-комунальні 
послуги в місті Олександрія 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 04 «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити та доповнити або змінити проект рішення: 

Пункт 5 проекту рішення доповнити фразою: «…та секретаря міської ради» або 
«…профільного заступника міського голови». 

 
2. СЛУХАЛИ: Про передачу багатоквартирного житлового  будинку по вул. 6-го Грудня, 
141/5  з балансу комунального підприємства  «Житлогосп» на баланс об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку «НАШ ДІМ 141/5» 



ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 04 «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити  
 
3. СЛУХАЛИ: Про передачу багатоквартирного житлового будинку по проспекту 
Будівельників, 32 з балансу комунального підприємства «Житлогосп» на баланс 
об’єднання співвласників  багатоквартирного будинку «ПЕРЕМОГА-ОЛІМП» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 04 «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити  
 
4. СЛУХАЛИ: Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. 6-го Грудня, 
89 з балансу комунального підприємства «Житлогосп» на баланс об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку «ТРИ ОСЕЛІ» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 04 «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити  
 
5. СЛУХАЛИ: Про передачу багатоквартирного житлового будинку по площі Покровській 
(Кірова), 25 з балансу комунального підприємства «Житлогосп» на баланс об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку «СЯЙВО-25» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 04 «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити  
 
 
 
 
 
Заступник голови комісії:  ______________________  ЖЕЖЕРЯ В.О. 
                                                   (підпис)  
 
Секретар комісії:  ______________________  ХОЛОХОЛЕНКО О.А. 
                                                   (підпис) 


